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Εισαγωγή
Από την έναρξη της 7ης θητείας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου τον Ιούνιο του 2009 και στο πλαίσιο της
συνεχιζόμενης οικονομικής, κοινωνικής και οικολογικής
κρίσης που πλήττει πρώτα και κύρια τον απλό πολίτη,
η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής
Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων
Χωρών (GUE/NGL) επανέλαβε τις εκκλήσεις της για
την εφαρμογή μιας διαφορετικής πολιτικής για την
Ευρώπη, μιας πολιτικής η οποία θα εγγυάται μια πιο
δίκαιη Ευρωπαϊκή Ένωση βασισμένη σε μεγαλύτερη
αλληλεγγύη και, γενικότερα, έναν δικαιότερο και
καλύτερο κόσμο.
Η τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική
κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2007 και, παρά
τις επανειλημμένες συναντήσεις αρχηγών κρατών
και κυβερνήσεων της ΕΕ, δεν κατέστη δυνατή η
αντιμετώπιση των ριζικών αιτίων αυτή της κρίσης.
Οι ηγέτες δεν εισάκουσαν επίσης τις φωνές οι οποίες
ζητούσαν να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες
αλλαγές στις μακροοικονομικές πολιτικές και να
ασκηθεί μεγαλύτερη ρύθμιση στον χρηματοπιστωτικό
τομέα, ο οποίος ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την
παρούσα κατάσταση. Η απάντησή τους ήταν η επιβολή
περισσότερων και αυστηρότερων μέτρων λιτότητας που
καταστρέφουν τις ζωές και τις θέσεις εργασίας όλο και
περισσότερων Ευρωπαίων.
Η οικονομική κρίση, με τη σειρά της, οδήγησε σε κρίση
της δημοκρατίας με την απομάκρυνση δημοκρατικά
εκλεγμένων αρχηγών κυβερνήσεων, για παράδειγμα
στην Ελλάδα και την Ιταλία, και την αντικατάστασή
τους με μη εκλεγμένους τεχνοκράτες, καθήκον των
οποίων είναι η υλοποίηση των μέτρων που επιτάσσει

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ομάδα
έχει προτείνει διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την
Ευρώπη, οι οποίες εγγυώνται την κοινωνική ευημερία,
την απασχόληση και τη δημοκρατία. Εν προκειμένω, η
GUE/NGL έχει ζητήσει επανειλημμένα στη διάρκεια του
πρώτου μισού αυτή της περιόδου, να δοθεί τέλος στην
ιδιωτικοποίηση και την απορρύθμιση των δημοσίων
υπηρεσιών και να υπάρξει μεγαλύτερος σεβασμός
των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Εξακολουθεί
να εργάζεται κατά των πολιτικών που αυξάνουν την
ανασφάλεια ή που επιχειρούν να δημιουργήσουν
ανταγωνισμό μεταξύ των εργαζομένων από
διαφορετικά κράτη μέλη όσον αφορά τις απολαβές και
τις εργασιακές συνθήκες.
Στη διάρκεια των προηγούμενων δυόμισι ετών, η
ομάδα έχει εργαστεί ενεργά στο πεδίο της εξωτερικής
πολιτικής. Έχει αντιταχθεί στην εξωτερική πολιτική
και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ και τις δομές που έχουν
δημιουργηθεί με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ειδικότερα
στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ, και έχει
επικρίνει έντονα την έλλειψη δημοκρατικού ελέγχου και
κοινοβουλευτικής επιρροής στην υπηρεσία αυτή καθώς
και το ότι αυξάνει τη στρατιωτικοποίηση της ΕΕ, με την
οποία είμαστε ριζικά αντίθετοι.
Μια άλλη Ευρώπη είναι εφικτή. Για τον σκοπό αυτό,
απαιτούνται ριζικές αλλαγές στις τρέχουσες πολιτικές.
Η ομάδα GUE/NGL έχει εργαστεί και θα συνεχίσει
να εργάζεται, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές
που εγκρίνει η ΕΕ δεν είναι εις βάρος των πολιτών
της, εργάζεται προκειμένου να μπορούν οι πολίτες να
ατενίζουν την Ευρώπη με αισιοδοξία και πίστη για το
μέλλον.

Η ΟΜΑΔΑ GUE/NGL ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2009-2011

Με 35 εκλεγμένους βουλευτές στο ΕΚ, η Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών (GUE/NGL) διατήρησε τον
βαθμό σπουδαιότητας που είχε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση του
αριθμού των εδρών στη νέα σύνθεσή του. Οι ευρωπαϊκές εκλογές του 2009 χαρακτηρίστηκαν από ένα τεράστιο ποσοστό αποχής και την εκλογή ως
επί το πλείστον συντηρητικών σε μεγάλο βαθμό δυνάμεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η GUE/NGL σημείωσε αύξηση του αριθμού των μελών της σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ: Γερμανία (8 βουλευτές), Γαλλία (5 βουλευτές) και
Πορτογαλία (5 βουλευτές). Ωστόσο, δέχθηκε πλήγμα από τη διάσπαση στην ιταλική αριστερά, η οποία έχασε παντελώς την εκπροσώπησή της στην
ομάδα, όπως συνέβη και με το αριστερό κόμμα της Φινλανδίας. Οι περισσότερες άλλες χώρες διατήρησαν τη θέση τους και η ομάδα υποδέχθηκε μια
νέα χώρα, τη Λετονία.
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Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση
Η άποψη της Αριστεράς είναι ότι η λύση στη
συνεχιζόμενη οικονομική και χρηματοπιστωτική
κρίση δεν είναι η συνέχιση της εφαρμογής των
πολιτικών που τη δημιούργησαν, αλλά μια πολιτική
η οποία δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες του λαού
και όχι στις ανάγκες της αγοράς.

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ένα από τα πρώτα καθήκοντα των βουλευτών του εκ
μετά τις εκλογές του ιουνίου του 2009 ήταν να ψηφίσουν
για τον επαναδιορισμό του josé manuel barroso, του
μοναδικού υποψηφίου για τη διαδοχή του ίδιου ως

προέδρου της ευρωπαϊκής επιτροπής και για το νέο σώμα
των ευρωπαίων επιτρόπων.

Η ομάδα καταψήφισε και τις δύο

περιπτώσεις, ήταν δε ιδιαίτερα επικριτική όσον αφορά τους

νεοφιλελεύθερους προσανατολισμούς της προηγούμενης
επιτροπής η οποία απέδειξε την ανικανότητά της να
αντιμετωπίσει τη σοβαρή οικονομική, κοινωνική και
χρηματοπιστωτική κρίση.

«Η Αριστερά στην Ευρώπη απαιτεί

επαναπροσανατολισμό των ευρωπαϊκών

πολιτικών προς μια κοινωνική, ειρηνική
και δημοκρατική

Ένωση. Ο κ. Barroso δεν

έχει δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις στις
ερωτήσεις μας, ενώ αντιπροσωπεύει την

εξακολούθηση των πολιτικών που οδήγησαν
στην παρούσα κρίση.»

Lothar Bisky

ΠΥΡΕΤΟΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΟΡΥΦΗΣ
Ένας πρωτοφανής αριθμός επίσημων και ανεπίσημων

συνόδων κορυφής των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της

ΕΕ πραγματοποιήθηκε το διάστημα από τον Ιούνιο του
2009 έως τον Δεκέμβριο του 2011 (22 σε σχέση με συνολικά
17 για ολόκληρη την περίοδο 2005-2009), η πλειονότητα
των οποίων ήταν αφιερωμένες, με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο, στην οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, και
ειδικότερα στις καταστάσεις στην Ελλάδα, την Ιρλανδία,
την Πορτογαλία και την Ισπανία. Πριν και μετά τις εν λόγω
συνόδους κορυφής, η ομάδα GUE/NGL και τα μέλη της
εξέφρασαν την απαίτησή τους για επαρκή ανταπόκριση στις
ανάγκες του λαού, τον αυξανόμενο αριθμό των ανέργων
και την αυξανόμενη φτώχεια.

«Με την πρόσφατη απόφαση του
Συμβουλίου, το ΔΝΤ γίνεται ο

ΕΕ –
Ευρώπη αλληλεγγύης και

μετατραπεί στο μοναδικό μέσο ανταγωνισμού στην
κάτι το οποίο απέχει πολύ από μια
κοινωνικής συνοχής.»

Νίκος χουντής

ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΙΡΛΑΝΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Οι Ιρλανδοί πολίτες κλήθηκαν από τις κυβερνήσεις
τους τον Οκτώβριο του 2009 να ψηφίσουν σε δεύτερο
δημοψήφισμα για τη Συνθήκη της Λισαβόνας.
Υπερίσχυσε η θετική ψήφος με πλειοψηφία 67%. Η ομάδα
απάντησε δηλώνοντας ότι η Αριστερά στην Ευρώπη
πάντοτε αγωνιζόταν για τη διεξαγωγή υποχρεωτικών

«μεταρρυθμιστική συνθήκη» σε

δημοψηφισμάτων για τη

όλα τα κράτη μέλη και εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός
ότι μόνο στους ψηφοφόρους στην Ιρλανδία δόθηκε η
δυνατότητα να αποφασίσουν άμεσα.

Η ομάδα κατέκρινε
Συνθήκη στους

τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η

Ιρλανδούς πολίτες, ως συνθήκη που θα δημιουργούσε

θέσεις εργασίας και επενδύσεις καθώς και το γεγονός ότι

ειπώθηκε στους Ιρλανδούς πολίτες πως η αρνητική ψήφος
θα σήμαινε οικονομική απομόνωση, τιμωρία από την

Ευρώπη και διαφυγή κεφαλαίων.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020
Όταν τέθηκε επί τάπητος η στρατηγική ΕΕ 2020 για
«έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», έτυχε
ψυχρής υποδοχής από την ομάδα GUE/NGL στο σύνολό
της, η οποία κατέκρινε την Επιτροπή ότι παραμερίζει τους
βουλευτές του ΕΚ στις διαπραγματεύσεις για τη στρατηγική
και ότι αντικαθιστά την αποτυχημένη Στρατηγική της
Λισαβόνας με μια στρατηγική η οποία ανοίγει τον δρόμο για
ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση του
πλούτου.

«Η Στρατηγική της Λισαβόνας έχει
απλώς μετονομαστεί σε Ευρώπη 2020.
Παρότι κατά την τελευταία δεκαετία των
στόχων της Λισαβόνας παρατηρήσαμε
μια επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου

Ευρώπη, η Επιτροπή δεν προτείνει
Το Σύμφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα
στην

επαρκή κοινωνικά μέτρα.

πρέπει να αντικατασταθεί από ένα σύμφωνο για την επίτευξη
κοινωνικών στόχων.»

Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

αστυφύλακας της ζώνης του ευρώ
και των κοινωνικών ομάδων,

παρανόμως και σε αντίθεση με όλες

ΕΕ.
Με την απόφαση αυτή, το

τις συνθήκες της

μόνο που μπορεί να συμβεί

Συμφώνου
Σταθερότητας εις βάρος των
είναι η ενίσχυση του

μικρότερων χωρών και των

ασθενέστερων οικονομιών.

Δεν πρόκειται για μηχανισμό

αλληλεγγύης, αλλά για έναν εκβιαστικό μηχανισμό

άσκησης πίεσης και ήδη άλλες χώρες, όπως η Ισπανία και η

Πορτογαλία, λαμβάνουν μέτρα κατά των εργαζομένων, τα

οποία αυξάνουν την ανεργία και τη φτώχεια χωρίς να δίνουν
διέξοδο από την κρίση αυτή.

Το κοινωνικό ντάμπινγκ έχει

Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Απολογισμός του πρώτου μισού της θητείας, 2009-2011

3

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ
Μια πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη

θέσπιση ενός μόνιμου μηχανισμού σταθερότητας για
τις χώρες της ζώνης του ευρώ και για την τροποποίηση
της

Συνθήκης της Λισαβόνας εφαρμόζοντας μια ταχεία

διαδικασία, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση αυτού
του μηχανισμού, αποτέλεσε αφορμή έντονης κριτικής
από την ομάδα

GUE/NGL. Η ομάδα υποστήριξε ότι κάθε

μελλοντικός μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων θα πρέπει
να βασίζεται στη μέθοδο της

Κοινότητας, χωρίς να μην

δημιουργούνται παράλληλες δομές, και ότι ο δημοκρατικός
και κοινοβουλευτικός έλεγχος θα πρέπει να εξασφαλίζονται
σε όλα τα στάδια.

«Πρόκειται για έναν μηχανισμό που θα
αναγκάσει τους πολίτες της εργατικής
τάξης σε ολόκληρη την

Ευρώπη να

πληρώσουν για την κρίση ενός διαλυμένου
χρηματοπιστωτικού συστήματος και του

πληττόμενου από την κρίση ευρωπαϊκού
καπιταλισμού.

Είναι ένα φαύλο όπλο

που επιβάλλεται από τις αγορές, το οποίο
παρουσιάζεται ως κάτι ακίνδυνο.

Εμείς
Αριστερά της Ιρλανδίας θα επιμείνουμε να υποβληθεί
σε δημοψήφισμα πριν τεθεί σε ψηφοφορία.»
Joe Higgins
στην

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Η ομάδα GUE/NGL έχει υπογραμμίσει επανειλημμένα τις
εναλλακτικές προτάσεις της για μια

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΗΣ
Η ειδική επιτροπή για την οικονομική και χρηματοπιστωτική
κρίση (CRIS) είχε διετή θητεία και επικεντρωνόταν κυρίως
στην ανάλυση των αιτιών και των συνεπειών της κρίσης,
στο κόστος της αδράνειας και σε πιθανούς τρόπους

αντιμετώπισης της κρίσης και αποτροπής της επανάληψής
της.
της

Η ομάδα GUE/NGL καταψήφισε την τελική έκθεση
Επιτροπής, αποκαλώντας την χαμένη ευκαιρία για

σοβαρή και ολοκληρωμένη ανάλυση των αιτίων της κρίσης.

«Η έκθεση αυτή συντάχθηκε στο πλαίσιο νεοφιλελεύθερης
κακοδιαχείρισης μιας κρίσης την οποία δημιούργησαν οι
ηγέτες της

ΕΕ και των εθνικών κυβερνήσεων. Δεν αξιολογεί

το αποτέλεσμα: μόνιμη λιτότητα, αυξανόμενη ανεργία,

ιδιωτικοποίηση, περικοπές στους μισθούς, τα ασφαλιστικά
και τα κοινωνικά δικαιώματα.

Οι περισσότερες προτάσεις της

έκθεσης δεν θα ανατρέψουν τις αντικοινωνικές και αρνητικές
για την ανάπτυξη πολιτικές, οι οποίες εφαρμόζονται επί
του παρόντος.

Επιπλέον, η επιτροπή δεν έθιξε το ζήτημα

της νομιμότητας των εν λόγω πολιτικών ούτε το ζήτημα
της δημοκρατίας.

Λαμβάνονται αποφάσεις, οι οποίες

επιδεινώνουν το βιοτικό επίπεδο και υπονομεύουν τις

ζωές των μελλοντικών γενεών, χωρίς τη συγκατάθεση των
πολιτών.»

Νίκος χουντής

Επιτροπής, το
«εξάπτυχο», με στόχο την ενίσχυση του
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, τη διατήρηση του
δέσμη νομοθετικών προτάσεων της
λεγόμενο

ελέγχου των προϋπολογισμών των χωρών της ζώνης του

ευρώ και των δημοσιονομικών πολιτικών και την αποτροπή
επιδείνωσης της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Οι προτάσεις
GUE/NGL περιλαμβάνουν: ένα Σύμφωνο για
την ανάπτυξη των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, την
απασχόληση, την κοινωνική πρόοδο και την καταπολέμηση
της φτώχειας, συνοδευόμενο από ένα επενδυτικό σχέδιο για
κοινωνικές και βιομηχανικές πολιτικές, οι οποίες καθιστούν
αναγκαία την εξαίρεση των συντάξεων, των εργασιακών
σχέσεων, των δημόσιων υπηρεσιών και ειδικότερα των
της ομάδας

υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και της υγειονομικής

περίθαλψης από κάθε σχέδιο δημοσιονομικής λιτότητας.

Όταν το «εξάπτυχο» εισήλθε στο Κοινοβούλιο, συνάντησε
σθεναρή αντίσταση από την ομάδα GUE/NGL. Με την
εν λόγω δέσμη μέτρων η ΕΕ αναγκάζει τους πολίτες να
πληρώσουν το κόστος της οικονομικής κρίσης, μετά τη
συγκέντρωση δισεκατομμυρίων ευρώ για τη διάσωση του
τραπεζικού συστήματος που την προκάλεσε.

«Με το ενισχυμένο Σύμφωνο Σταθερότητας, η Επιτροπή

θα έχει τη δύναμη να επιβάλει κυρώσεις στα κράτη μέλη που

ΕΕ για τα ελλείμματα και το
Επιπλέον, οι χώρες που δεν

δεν τηρούν τους στόχους της
χρέος.

είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τις
πλουσιότερες οικονομίες στην

ΕΕ

θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν
τα σχέδια μεταρρυθμίσεων της

Επιτροπής. Στην Ελλάδα, βλέπουμε
πού οδηγεί αυτός ο δρόμος –
εντονότερη ύφεση, κοινωνική

αναταραχή και μηδενική αναβίωση της
διαβόητης εμπιστοσύνης της αγοράς.»

Jurgen Klüte
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ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Η επιβολή φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών
θεωρείται από την ομάδα GUE/NGL ως επείγον και
αναγκαίο εργαλείο, προκειμένου να αναγκαστεί ο

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Η ομάδα θεωρεί ότι οι οργανισμοί αυτοί αποτελούν ένα από
τα κύρια αίτια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Οι ενέργειες

ταμεία σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

κερδοσκόπων.»

χρηματοπιστωτικός τομέας να συνεισφέρει στα δημόσια

Για πολλά
χρόνια, υποστήριζε την ιδέα επιβολής φόρου Tobin επί
των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Από την έναρξη
της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης, έχει ζητήσει
επανειλημμένα από την Επιτροπή να προτείνει τη θέσπιση
νομοθεσίας.
«Οι αιτίες της χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι πολύπλευρες,

υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας κρατών

«μαφία
Η ομάδα έχει ζητήσει επανειλημμένα την

μελών στις οποίες προέβησαν τους ανέδειξε σε

ανάληψη του έργου των οργανισμών από ένα δημόσιο και
δημοκρατικά ελεγχόμενο ίδρυμα.

«Από την έναρξη της κρίσης, η ΕΕ αναγνώρισε τον

αρνητικό ρόλο των οργανισμών αξιολόγησης της

πιστοληπτικής ικανότητας, επομένως θα περίμενε κανείς
ότι η

Επιτροπή θα περιόριζε

αλλά η έλλειψη ελέγχου ή εποπτείας των χρηματοπιστωτικών

με κάποιον τρόπο τον ρόλο

μέτρο, πρέπει να εφαρμοσθεί ταχέως ένας διεθνής φόρος

Αντιθέτως, διαπιστώνουμε την

αγορών αποτέλεσε τον κύριο παράγοντα.
επί των συναλλαγών.

των οργανισμών αξιολόγησης.

Ως πρώτο

Εν συνεχεία, τα πιο επικίνδυνα

τήρηση διαρκούς ανεκτικότητας

χρηματοπιστωτικά προϊόντα πρέπει απλώς να απαγορευτούν.

προς εκείνους που οδήγησαν

Η ΕΕ πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα παγκοσμίως – και
εάν οι τράπεζες της ΕΕ διαφεύγουν της ρύθμισης σε
άλλα μέρη του κόσμου, σε περιόδους κρίσης θα πρέπει να
απειλούνται με μη διάσωση. Τέλος, οι εργασίες τους πρέπει
να διεξάγονται υπό κρατική εποπτεία, διαφορετικά θα πρέπει
να κρατικοποιούνται.»
Lothar Bisky

στον όλεθρο οικονομίες και

θέσεις εργασίας εις βάρος των

εργαζομένων και των πολιτών
των χωρών της

ΕΕ. Αυτό είναι

εξοργιστικό από οικονομική και
πολιτική άποψη.»

Νικοσ Χουντησ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ
Η ομάδα GUE/NGL υποστήριξε τις διαμαρτυρίες των

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Δύο ψηφοφορίες με στόχο τη ρύθμιση μιας σειράς

διακυβέρνησης, οι οποίες εγκρίθηκαν από την ευρωπαϊκή

θεωρήθηκαν από την ομάδα ως θετικό πρώτο βήμα, η οποία

συνδικαλιστικών ενώσεων κατά των προτάσεων οικονομικής

χρηματοπιστωτικών προϊόντων και συναλλαγών

24-25 Μαρτίου 2011 στις Βρυξέλλες.
Συνδικαλιστικές ενώσεις, εκτός από την ευρωδιαδήλωση στη
Βουδαπέστη στις 9 Απριλίου, προέβησαν σε κινητοποιήσεις
στις Βρυξέλλες, το Λονδίνο, την Ισπανία, τη Γαλλία και τη
Γερμανία μεταξύ 22 και 26 Μαρτίου.

όμως τόνισε ότι ήταν απαραίτητο να θεσπισθεί περαιτέρω

σύνοδο κορυφής στις

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Η ομάδα ζήτησε την αποτελεσματική, ανεξάρτητη και
δημοκρατικά ελεγχόμενη εποπτεία των

μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ως βασικό στοιχείο
ρύθμισης της αγοράς, το οποίο είναι αναγκαίο για την
πρόληψη μελλοντικών κρίσεων.

Εξέφρασε την απογοήτευσή
της για το γεγονός ότι οι υπουργοί Οικονομικών ήταν
απρόθυμοι να προτείνουν ουσιαστικές ευρωπαϊκές λύσεις –
όχι μόνον όσον αφορά την εποπτεία αλλά και την πρόταση
επιβολής φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

«Το αυξημένο δημόσιο χρέος είναι σε μεγάλο βαθμό
συνέπεια της κρατικοποίησης του ιδιωτικού χρέους – δηλαδή,

ανάληψη του χρέους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από

– ενώ οι περικοπές δημοσίων δαπανών έχουν
πλήξει κυρίως τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους
και τους οικονομικά ασθενέστερους. Εάν συζητάμε για
περικοπές, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα έσοδα του
προϋπολογισμού, δηλαδή να απλωθεί το φορολογικό δίχτυ σε
όσους ευθύνονται για την κρίση.»
Jürgen Klute
τις κυβερνήσεις

και αυστηρότερη νομοθεσία.

• Παραγωγα
Η πρώτη ψηφοφορία επεδίωκε μια υποχρέωση εκκαθάρισης
για συγκεκριμένα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα

μέσω εξουσιοδότησης και εποπτείας των κεντρικών

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών
Αξιών και Αγορών, και υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων από
αντισυμβαλλομένων από τη νέα

τους διαπραγματευτές παραγώγων σχετικά με τις συμβάσεις
τους.

«Επιδιώξαμε την ολική

απομάκρυνση των παραγώγων
από την αγορά, ειδικότερα με

δεδομένο τον ρόλο τους στην

παρούσα κρίση, αυτό όμως είναι
ένα σημαντικό πρώτο βήμα.

Παρότι είναι δυσάρεστο το
γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν

άδραξε την ευκαιρία να υποβάλει

τις χρηματοπιστωτικές αγορές σε

εκτεταμένη ρύθμιση, εστάλη ένα
ηχηρό μήνυμα στο

Συμβούλιο για

την αναγκαιότητα ρύθμισης.»

Jürgen Klute
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• Ανοικτες πωλησεισ και συμβολαια ανταλλαγησ πιστωτικησ αθετησησ
Η δεύτερη ψηφοφορία αφορούσε υπό κατάρτιση νομοθεσία της ΕΕ με στόχο τη ρύθμιση ανοικτών
πωλήσεων και συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών
ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης επί κρατικών ομολόγων.
«Η κερδοσκοπία αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα πυροδότησης της κρίσης, και τα συμβόλαια

ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης και οι ανοικτές πωλήσεις αποτελούν
καθοριστικό παράγοντα για την επιδείνωση της κρίσης.

Υποστηρίζω την πρόταση απαγόρευσης
CDS επί κρατικών

των ακάλυπτων ανοικτών πωλήσεων και ειδικότερα την πρόταση ρύθμισης των
ομολόγων.

Ωστόσο, φοβούμαι ότι περισσότερο τα συμφέροντα του χρηματοπιστωτικού τομέα παρά

τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των ευρωπαίων πολιτών θα μονοπωλήσουν την προσοχή στις
επερχόμενες συνομιλίες με τα κράτη μέλη επί του θέματος.»

Thomas Händel

ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η ομάδα άσκησε έντονη κριτική στην έκθεση για την Επιτροπή για τις Προκλήσεις Προσωρινών Πολιτικών (SURE), η οποία
περιέγραφε τις μακροπρόθεσμες δημοσιονομικές συστάσεις της επιτροπής (2014-2020).
«Εμείς, στην Αριστερά, που έχουμε ιδιαίτερα υψηλές φιλοδοξίες για τον κοινωνικό προσανατολισμό των πολιτικών της ΕΕ,

εκφράζουμε την απογοήτευσή μας για το γεγονός ότι στην έκθεσή σας η κοινωνική πολιτική δεν αποτελεί μείζονα προτεραιότητα
για τα επόμενα έτη.

Είμαι πεπεισμένος ότι η διατήρηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και η αρχή της ευρωπαϊκής
Και τα δύο αποτελούν σημαντικά ευρωπαϊκά επιτεύγματα
και η εγκατάλειψή τους θα σηματοδοτούσε το τέλος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.»
Lothar Bisky
αλληλεγγύης έχουν εξαιρετική σημασία σε εποχές κρίσης και περικοπών.

«ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ» ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Το κίνημα των αγανακτισμένων ξεκίνησε
στις 15 Μαΐου 2011 στην Ισπανία και
εκδηλώθηκε με μια σειρά ειρηνικών

διαδηλώσεων διαρκείας και κατασκηνώσεις

στην εν λόγω χώρα, απαιτώντας πραγματική
δημοκρατία.

Σύντομα εξαπλώθηκε για

να αποτελέσει μια παγκόσμιας εμβέλειας
διαμαρτυρία κατά της απληστίας των

πολιτικών και των τραπεζών, η οποία βύθισε
τον πλανήτη σε χρηματοπιστωτική κρίση.

Έπειτα από πορεία ογδόντα ημερών από τη
Μαδρίτη έως τις Βρυξέλλες για να δώσουν

έμφαση στην έκκλησή τους για ριζική αλλαγή
της πολιτικής, μια ομάδα αγανακτισμένων

Βρυξέλλες στις 11 Οκτωβρίου
Willy Meyer
να μιλήσει στους βουλευτές του ΕΚ στο
Κοινοβούλιο.
έφθασε στις

και προσκλήθηκε από τον

Οι G 20 ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ
Η Marie-Christine Vergiat και ο Jürgen Klute μετέβησαν στη Νίκαια τον Νοέμβριο του 2011, προκειμένου να συμμετάσχουν
στις λαϊκές διαμαρτυρίες των κοινωνικών κινημάτων, ζητώντας εναλλακτικές ενάντια στους G 20. Μια αντιπροσωπεία της
ομάδας GUE/NGL έλαβε μέρος στην εναρκτήρια διαδήλωση κατά των G 20 και συμμετείχε σε συναντήσεις για την ανάπτυξη
σύγκλισης για την καταπολέμηση των πολιτικών τους.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο νέος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Mario Draghi, ήρθε αντιμέτωπος με την αυστηρή κριτική της
πολιτικής της ΕΚΤ από τους βουλευτές του ΕΚ της ομάδας GUE/NGL κατά την πρώτη εμφάνισή του ενώπιον του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Δεκέμβριο του 2011.
«Ο στόχος της σταθερότητας των τιμών της ΕΚΤ έχει αποδειχθεί καταστροφή ειδικά κατά τη διάρκεια της παρούσας κρίσης.
Ο ρόλος της τράπεζας πρέπει να τροποποιηθεί. Η ανεξαρτησία της ΕΚΤ αμφισβητείται επίσης σε πολύ μεγάλο βαθμό, καθώς
το εν λόγω ίδρυμα είναι σαφές ότι χειραγωγείται από τους τραπεζίτες και αυτό πρέπει να αλλάξει – πρέπει να υπάρξει ο δέων
κοινοβουλευτικός έλεγχος. Η ΕΚΤ κρύφτηκε πίσω από το άλλοθι
της διατήρησης του πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα και δεν αντιμετώπισε τρεις σημαντικούς παράγοντες: δεν σταμάτησε
την έκρηξη των spreads, δεν εμπόδισε τις ενέργειες των κερδοσκόπων στους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής
ικανότητας και διατήρησε τα επιτόκια ακόμη πιο ψηλά από ό,τι εκείνα των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.»
Νικοσ Χουντησ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ
Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, ένας κύκλος συντονισμού οικονομικής και
δημοσιονομικής πολιτικής για την ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ ειδικότερα,
και η συμφωνία για μια χωριστή συνθήκη για τη δημοσιονομική ένωση, που
είναι γνωστή ως «Δημοσιονομική Συνθήκη», αλλά αποκαλείται «Συνθήκη
Λιτότητας» από την Αριστερά, ήταν μεταξύ των λύσεων που προτάθηκαν
για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η ομάδα κατέκρινε και τα δύο μέσα ως
αντιδημοκρατικά.
«Το εξάμηνο ευθυγραμμίζεται πλήρως με τα σχέδια της Merkel και του
Sarkozy για τη δημιουργία μιας δημοσιονομικής ένωσης αυτών που την
επιθυμούν βάσει ενός αυστηρότερου συμφώνου σταθερότητας. Το ευρωπαϊκό
εξάμηνο σημαίνει ότι η ΕΕ και η ζώνη του ευρώ θα συμμετάσχουν στον
συντονισμό δημοσιονομικών πολιτικών σύμφωνα με το εξαιρετικά

νεοφιλελεύθερο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης και τη στρατηγική

Ευρώπη 2020. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ευρωπαϊκή οδηγία για την έγκριση

πολιτικών λιτότητας με στόχο τον περιορισμό της ικανότητας και της ευελιξίας
των κρατών μελών να υλοποιήσουν εναλλακτικές ή αντικυκλικές πολιτικές

υπέρ της αναδιανομής, της βιώσιμης ανάπτυξης και της παροχής αξιοπρεπών
δημόσιων υπηρεσιών.»

Νικοσ Χουντησ

Προϋπολογισμός
• Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ είναι μακρές και περίπλοκες.
Για παράδειγμα, το 2011, έπειτα από εβδομάδες αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο των
Υπουργών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε πάνω στην πρόταση την οποία επέβαλε το Συμβούλιο, η οποία
ήταν αρκετά κάτω από τα συμφωνημένα όρια του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2011.
«Πρόκειται για μια Ευρώπη η οποία σήμερα αρνήθηκε να φορολογήσει τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές,

να μειώσει την επιβάρυνση των ήδη ισχνών εθνικών προϋπολογισμών και να ξεκινήσει συζήτηση σχετικά με
νέους πόρους για την

ΕΕ – μια Ευρώπη η οποία αρνήθηκε τη μεγαλύτερη ευελιξία του προϋπολογισμού για να

διατηρηθούν τα εκπαιδευτικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προγράμματα.»

Miguel Portas

• Για το 2012, η ομάδα απέρριψε το σχέδιο
προϋπολογισμού, λέγοντας ότι αποφασίστηκε το
2006, πολύ πριν τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις
του 2008 και του 2009 και την κρίση της ζώνης
του ευρώ.
«Περισσότεροι πόροι δαπανώνται για την

πολιτική ασφαλείας παρά για την εκπαίδευση,

ο προϋπολογισμός αυτός στηρίζει τις μεγάλες

Μικρές
Μεσαίες Επιχειρήσεις και διοχετεύει

επιχειρήσεις περισσότερο από τις
και

περισσότερους χρηματικούς πόρους σε διεθνείς
φαρμακευτικές εταιρείες παρά σε έρευνα.

Η ομάδα

μου δεν μπορεί να στηρίξει τον προϋπολογισμό
αυτό.»

Miguel Portas
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Απασχόληση και κοινωνική πολιτική
Η αξιοπρεπής εργασία, τα εργασιακά δικαιώματα
και η καλύτερη εξισορρόπηση επαγγελματικής
και ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να αποτελούν τις
καθοριστικές έννοιες της πολιτικής
απασχόλησης της ΕΕ. Η μετατόπιση της έμφασης
στην καταπολέμηση της φτώχειας – ειδικότερα
της παιδικής φτώχειας – και του κοινωνικού
αποκλεισμού και η παρουσίαση προτάσεων για την
εξάλειψη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι
μειονεκτούσες και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού
είναι κεφαλαιώδους σημασίας για το έργο της
ομάδας στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ο αγώνας της ομάδας για μια πιο κοινωνική Ευρώπη
δρομολογήθηκε γρήγορα μετά τις εκλογές του Ιουνίου του
2009, όταν καταδίκασε μια μαζική εκβιαστική εκστρατεία
κατά των εργαζομένων σε ένα εργοστάσιο της Osram στην
Αλσατία της βορειοανατολικής Γαλλίας. Οι εργαζόμενοι
στο εργοστάσιο αυτό αναγκάστηκαν να δεχθούν μείωση

12,5% των μισθών τους και, όταν εξέφρασαν την αντίρρησή
τους, η διοίκηση αντέδρασε απολύοντας 108 μέλη του
προσωπικού, αργότερα όμως προσφέρθηκε να αποσύρει τις
απολύσεις, δεδομένου ότι η παραγωγή μειώθηκε στο κύριο
εργοστάσιο της Osram στο Βερολίνο.

• Το Κοινοβούλιο αργότερα καταψήφισε την έκθεση
Bauer σχετικά με τον χρόνο εργασίας των εργαζομένων
στον τομέα των οδικών μεταφορών, κίνηση η οποία
επικροτήθηκε από την ομάδα GUE/NGL.
«Αποτελεί ευχάριστη είδηση για τους

εργαζομένους στον τομέα των οδικών

μεταφορών το γεγονός ότι η πρόταση της

Επιτροπής απορρίφθηκε από το Κοινοβούλιο.
Η εξαίρεση των αυτοαπασχολούμενων
οδηγών από τη νομοθεσία θα είχε ουσιαστικά
καθιερώσει μια εβδομάδα εργασίας

την εξυπηρέτηση των περιθωρίων κέρδους
των μεγάλων επιχειρήσεων.

ντάμπινγκ και η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας θα

ενθαρρύνονταν μέσω της διάδοσης ουτοπικών συμβάσεων

«αυτοαπασχολουμένων.»
Ilda Figueiredo

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

κατά της
ιδιωτικοποίησης
των ταχυδρομικών
υπηρεσιών,

συμμετέχοντας

τους προσωρινούς εργαζομένους

Gabi Zimmer

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Η ομάδα GUE/NGL υποστήριξε την πανευρωπαϊκή
«Εβδομάδα διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης» τον Ιούνιο
του 2010 και συμμετείχε μαζί με πολιτικά κόμματα,
συνδικαλιστικές ενώσεις, κοινωνικά κινήματα και ακτιβιστές
σε διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη για να καταδείξει
την αντίθεσή της στις επιθέσεις που δέχονται οι μισθοί,
οι συντάξεις, το επίπεδο διαβίωσης και οι δημόσιες
υπηρεσίες. Η ομάδα δήλωσε ότι μια συλλογική απάντηση
και ένδειξη αλληλεγγύης ενόψει αυτών των επιθέσεων είναι
αναγκαίες για την αντίσταση στις απόπειρες διάσπασης
των εργαζομένων και για να τους δοθεί η δύναμη να
αντεπιτεθούν σε πολιτικές οι οποίες τους αναγκάζουν να
πληρώνουν για την κρίση.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΔΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
• Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών
Υποθέσεων απέρριψε μια πρόταση για την προστασία των

η οποία είχε
διοργανωθεί από συνδικαλιστικές ενώσεις και εργαζομένους
του τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών από ολόκληρη

Ευρώπη. Η Ομάδα θεωρεί ότι η απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να καταργήσει τα μονοπώλια
των ταχυδρομικών υπηρεσιών έως το 2011 είναι αντίθετη
με τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και ευνοεί
τα οικονομικά συμφέροντα των ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Ζήτησε ολοκληρωμένες, αποδοτικές ως προς το κόστος και
υψηλής ποιότητας καθολικές υπηρεσίες.
την

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
Μια αντιπροσωπεία
8 βουλευτών
του ΕΚ της
ομάδας GUE/
NGL συμμετείχε
στο Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό
Φόρουμ (ΕΚΦ)
που διεξήχθη

εβδομάδες εργασίας, αλλά είναι και επιζήμια για τον τομέα,

Κωνσταντινούπολη στις 1-4 Ιουλίου 2010. Το έκτο
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ επικεντρωνόταν στα μέτρα
λιτότητας στην κρίση με σύνθημα «Να τους κάνουμε
να πληρώσουν για την κρίση τους! Μια άλλη Ευρώπη
είναι αναγκαία.» Η ομάδα GUE/NGL διοργάνωσε δύο
εργαστήρια. Το πρώτο επικεντρώθηκε στο ευρωπαϊκό έτος

έχει ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια.

δράση για παγκόσμια αλληλεγγύη.

αυτοαπασχολούμενων οδηγών φορτηγών από τις μακρές
περιόδους εργασίας.

«Η απόφαση αυτή δεν θα οδηγήσει μόνο σε μακρές

τον επαγγελματικό κλάδο και τους πολίτες, επειδή θα

Θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση για την καθιέρωση

αξιοπρεπούς ωραρίου εργασίας για όλους τους οδηγούς.»

Thomas Händel
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σε μια διαδήλωση

Γερμανία,

ανταγωνιστικοί.»

Η ομάδα GUE/
NGL υποστήριξε
την εκστρατεία

οι μισθωτοί κερδίζουν λιγότερα από

προκειμένου να παραμείνουν περισσότερο

Όπως και οι

επιπτώσεις για την ασφάλεια, το κοινωνικό

«Σκάνδαλο προκαλεί η πρόκληση
ανταγωνισμού μεταξύ Γάλλων και
Γερμανών εργαζομένων. Στην Αλσατία,
και υπεργολάβους στη

86

ωρών στον τομέα, απλώς και μόνο για

στην

καταπολέμησης της φτώχειας και το δεύτερο στην πολιτική

Η αντιπροσωπεία έλαβε

επίσης μέρος σε διαδήλωση στο κέντρο της πόλης της

Κωνσταντινούπολης.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
• Μια έκθεση του Miguel Portas σχετικά με το Ευρωπαϊκό
Ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση, το οποίο
έχει ως στόχο την ενίσχυση των εργαζομένων που

απολύονται ως αποτέλεσμα των μεταβαλλόμενων
παγκόσμιων εμπορικών δομών, εγκρίθηκε από το

Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και επικροτήθηκε από την GUE/NGL. Όταν
μια μεγάλη εταιρεία ή εργοστάσιο κλείνει ή μετεγκαθίσταται
σε μια χώρα εκτός της

ΕΕ, το ταμείο παρέχει έως 500

επανέλαβε τις εκκλήσεις της για περισσότερη βοήθεια προς
τους φτωχούς και λιγότερη προς τις τράπεζες και τους
χρηματοπιστωτικούς κύκλους.

«Πρέπει να

δώσουμε άμεσο
τέλος στο

ξεπούλημα

THE SPIRIT LEVEL

των δημόσιων
περιουσιακών
στοιχείων και

εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τη χρηματοδότηση της

βοήθειας κατά την αναζήτηση εργασίας, την καθοδήγηση σε
θέματα σταδιοδρομίας, την κατάρτιση και την εκπαίδευση
για το προσωπικό που απολύθηκε.

«Ενώ οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καταργούν ή μειώνουν

των συστημάτων
κοινωνικής
ασφάλισης.

Πρέπει να

καθιερώσουμε

Why equality is better for everyone

κοινωνικά και

Lothar Bisky GUE/NGL President
Eva-Britt Svensson GUE/NGL MEP Chair of the Committee

ελάχιστα

τα κοινωνικά επιδόματα για τους ασθενέστερους και

τους φτωχότερους, χρησιμοποιώντας τα χρήματα των

περιβαλλοντικά

φορολογουμένων για τη διάσωση χρηματοπιστωτικών

ιδρυμάτων, είναι καιρός να υπάρξει μια ζωτικής σημασίας
στήριξη στα θύματα των μαζικών απολύσεων.»

Miguel Portas

πρότυπα.

Φέτος
το χειμώνα,
δεν πρέπει να
επιτρέψουμε

να βρεθούν στο

δρόμο άνθρωποι

• Η ομάδα στη συνέχεια υποστήριξε την παρέκκλιση
από το ΕΤΠΠ για τη συνέχισή του πέρα από το τρέχον

ή να απελαθούν

πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και
τη δημιουργία χωριστού κονδυλίου του
προϋπολογισμού.

«Το ΕΤΠΠ δεν μπορεί να ακυρώσει τις

αρνητικές επιπτώσεις του καπιταλισμού,
βοηθά όμως τα θύματα της κρίσης

Seminar

–

on Women’s Rights & Gender Equality
Kartika Liotard GUE/NGL MEP

on behalf of GUE/NGL welcome
Richard Wilkinson author of The Spirit Level
to discuss Why More Equal Societies Do Better
Thursday 10 February

09.30 - 12.30

Room A1G2

European Parliament Brussels

ή ενδεχομένως ακόμη και να πεθάνουν από το κρύο,

λόγω των αυξανόμενων τιμών στον τομέα της ενέργειας.

Έχουμε, συναρτήσει αυτού, κοινή ευθύνη, με άλλα λόγια,
την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να φανούμε
αντάξιοι της ευθύνης αυτής και όχι των εθνικιστικών
μεγαλοστομιών που έχουμε ακούσει από τη δεξιά.»

Gabi Zimmer

τους ανθρώπους που χάνουν τις θέσεις

– και αυτό δεν είναι λίγο.
Το ταμείο αυτό είναι σημαντικό, επειδή
εργασίας τους

αναδιανέμει τους πόρους και προσφέρει

ανακούφιση σε αυτούς που έχουν τις λιγότερες ευκαιρίες.

Ωστόσο, το ταμείο αυτό χρήζει τροποποίησης και αυτός

είναι ο λόγος για τον οποίο στηρίζουμε τις αλλαγές οι οποίες
πρόκειται να ψηφιστούν σήμερα.»

Miguel Portas

• Όταν μια μειοψηφία αρνησικυρίας στο Συμβούλιο

αρνήθηκε την παράταση της παρέκκλισης έως το τέλος
του

2013, η ομάδα τόνισε ότι, με τη συνεχιζόμενη κρίση,

είναι πολύ πιο αναγκαίο να ενισχυθεί το εν λόγω ταμείο
και εξέφρασε την λύπη της για το γεγονός ότι οι χώρες
στις οποίες οι εργαζόμενοι χρειάζονται περισσότερο το
ταμείο είναι οι χώρες με τις μεγαλύτερες οικονομικές
και κοινωνικές δυσκολίες και εκείνες στις οποίες οι

περισσότερες εταιρείες έχουν κλείσει και οι

περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν απολυθεί.

«Ελπίζω πραγματικά η συζήτηση σχετικά με
το ταμείο αυτό να καταστήσει δυνατή την

αναδιάρθρωσή του, ώστε να μπορέσει να δώσει
τέλος στις χειρότερες πρακτικές των εταιρειών
που αντιμετωπίζουν τους υπαλλήλους τους
απλώς ως παραμέτρους προσαρμογής.»

Marie-Christine Vergiat

ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Η κατάσταση των φτωχών, των αστέγων και των πιο
μειονεκτούντων πληθυσμών της κοινωνίας μας

αποτέλεσαν συχνό θέμα στη διάρκεια του πρώτου μισού της
τρέχουσας περιόδου.

Η ομάδα GUE/NGL

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Μια ομάδα βουλευτών του ΕΚ της GUE/NGL

διαδήλωσε μαζί με μέλη συνδικαλιστικών ενώσεων και

Ευρώπη στην ευρωδιαδήλωση
Βρυξέλλες από ευρωπαϊκές

εργαζόμενους από όλη την
η οποία διοργανώθηκε στις
συνδικαλιστικές ενώσεις.

Η διαδήλωση αποτελούσε

ένδειξη διαμαρτυρίας κατά των επιθέσεων στους μισθούς,
την κοινωνική πρόνοια, τις συντάξεις και τις δημόσιες
υπηρεσίες, καθώς και κατά της αύξησης των εισφορών

κοινωνικής ασφάλισης και των θεσμοθετημένων ηλικιών
συνταξιοδότησης ως μέσο μείωσης των δημοσιονομικών
ελλειμμάτων που αποτελούν άμεσο αποτέλεσμα της
χρηματοπιστωτικής κρίσης.

«Οι απλοί άνθρωποι – εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, νέοι,
άνεργοι και φτωχοί – δεν πρέπει να πληρώσουν για την
κρίση!»
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚ ΤΗΣ GUE/NGL

Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Απολογισμός του πρώτου μισού της θητείας, 2009-2011
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ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Η Ilda Figueiredo παρουσίασε στο Κοινοβούλιο την έκθεσή
της σχετικά με ένα πανευρωπαϊκό ελάχιστο εισόδημα και
προκάλεσε την

Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία-πλαίσιο

σχετικά με τον ελάχιστο μισθό.

«Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελούν

παραβιάσεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των

θεμελιωδών

ανθρωπίνων

δικαιωμάτων.

Τα

συστήματα ελάχιστου
εισοδήματος που
βασίζονται σε
τουλάχιστον

60% του

μέσου εισοδήματος
σε κάθε χώρα θα
αποτελούσαν

αποτελεσματικό

εργαλείο για την καταπολέμηση των συνεπειών του

κοινωνικού αποκλεισμού, της ανεργίας και των μισθών της
φτώχειας.

Τα συστήματα αυτά κατέχουν σημαντικό ρόλο

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Σε απάντηση στην κοινοβουλευτική έκθεση σχετικά με
την Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις
συντάξεις, η ομάδα συνέταξε ένα εναλλακτικό ψήφισμα
το οποίο εξέφραζε την αντίθεση της αριστεράς στις

αυξήσεις των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και στην
ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με βάση αντικοινωνικές
πολιτικές.

«Παρουσιάσαμε ένα εναλλακτικό ψήφισμα επί της έκθεσης

αυτής το οποίο καταδεικνύει ότι η βελτίωση των συντάξεων
και των όρων συνταξιοδότησης είναι δυνατή χωρίς αύξηση
της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης.

Αυτό μπορεί

να πραγματοποιηθεί μέσω εργασιακών δικαιωμάτων,

ειδικότερα για τους νέους, μέσω καλύτερων μισθών και

υψηλότερων φόρων στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στις
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.»

Ilda figueiredo

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Οι απόπειρες εφαρμογής δραστικών περικοπών στον

στην αναδιανομή των εισοδημάτων και διαδραματίζουν

προϋπολογισμό του προγράμματος δωρεάν διανομής

επιπρόσθετους πόρους για την τόνωση της ζήτησης και

εκατομμύρια ευρώ καταδικάστηκαν από την

αντικυκλικό ρόλο όσον αφορά την οικονομία, παρέχοντας
της κατανάλωσης στην εγχώρια αγορά και καταπολεμώντας

τροφίμων της

ΕΕ από 500 εκατομμύρια ευρώ σε 113
GUE/NGL.

κατ’ αυτόν τον τρόπο την ύφεση.»

Ilda Figueiredo

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ, ΝΤΑΚΑΡ
Μια αντιπροσωπεία 9 βουλευτών του ΕΚ της GUE/NGL
έλαβε μέρος στο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ του 2011
στη Σενεγάλη από τις 6 έως 11 Φεβρουαρίου. Τα μέλη της
GUE/NGL συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Κοινοβουλευτικό
Φόρουμ στις 8 Φεβρουαρίου και διοργάνωσαν συνάντηση με
εκπροσώπους της αριστεράς, προκειμένου να συζητήσουν
πολιτικές στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ο αποκλεισμός
των μεταναστών

«Δεν μπορούμε να μένουμε αδρανείς

και να βλέπουμε τη φτώχεια να

– ιδίως η οδηγία για την επιστροφή και η

αυξάνεται, ενώ είναι αποτέλεσμα των

μέτρων λιτότητας τα οποία εγκρίνουν
οι κυβερνήσεις της

ΕΕ. Μειώνουμε την

επισιτιστική βοήθεια στους φτωχότερους
παρότι ο αριθμός τους αυξάνεται.

Η

κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη αν

σκεφτούμε ότι συγκεντρώθηκαν πολλά

δισεκατομμύρια ευρώ για τη διάσωση των τραπεζών.»

Patrick Le Hyaric

εξωτερίκευση της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής

– για την υποστήριξη της πραγματικής συνεργασίας

μεταξύ των λαών και την υπεράσπιση της ειρήνης και του
αφοπλισμού, εκφράζοντας κατηγορηματικά την αντίθεσή
τους στον πόλεμο και το

ΝΑΤΟ.

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η GUE/NGL επανέλαβε την αντίθεσή της στην οδηγία για
τις υπηρεσίες του 2006 στη διάρκεια συζήτησης σχετικά με
μια έκθεση προόδου για την υλοποίησή της.

HEARING
GUE/NGL in cooperation with
Forum Social Europe European network of trade unionists

«Η GUE/NGL τάσσεται κατά της οδηγίας για τις υπηρεσίες,
επειδή κατά βάση υποστηρίζεται από τη νεο-φιλελεύθερη
αντίληψη της ελευθερίας των αγορών
της

ΕΕ, όπου δίδεται προτεραιότητα

στην ελευθερία των εταιρειών έναντι

των ελευθεριών των συνδικαλιστικών

ενώσεων ή των κοινωνικών ελευθεριών.

Αντισυνδικαλιστικές αποφάσεις που

έχουν εκδοθεί κατά τα τελευταία έτη

δεν αναφέρονται στην έκθεση, παρά το

ECONOMIC DEMOCRACY

γεγονός ότι έχουν μεταβάλει πλήρως

Alternatives for a Social Europe

έχουν αποδυναμώσει τα δικαιώματα των

European Parliament Brussels room ASP 1 G 2

Eva-Britt Svensson

17 November 2010 15:00 - 18:30

την πολιτική της αγοράς εργασίας και
εργαζομένων.»

Forum Social Europe
10
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HEARING

,

GUE /NGLs

alternative solutions
the way out of the

CRISIS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η ομάδα επικρότησε, με ορισμένες επιφυλάξεις, έναν

αναθεωρημένο κανονισμό για την κοινωνική ασφάλιση,
ο οποίος καλύπτει τα δικαιώματα των διασυνοριακών
εργαζόμενων, των αυτοαπασχολούμενων, των

αεροπορικών πληρωμάτων και άλλων εργαζομένων που
επωφελούνται από το δικαίωμα της
ελεύθερης κυκλοφορίας.

«Είναι καλό να εφαρμόζεται η

πιο εξελιγμένη νομοθεσία στο

29 June 2010

πεδίο αυτό, όμως το πρόβλημα

09:00 - 18:00

της ψευδούς αυτοαπασχόλησης

παραμένει και πρέπει να εξαλειφθεί.

EUROPEAN PARLIAMENT BRUSSELS room ASP 2.1

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ
Ανακοινώσεις μαζικών απολύσεων στα εργοστάσια της
Arcelor-Mittal και άλλες εταιρείες σε ολόκληρη την
Ευρώπη ανάγκασαν την GUE/NGL να ζητήσει την

πραγματοποίηση συζήτησης επί του θέματος στη διάρκεια
της συνόδου της ολομέλειας του

Οκτωβρίου 2011.

«Η ArcelorMittal κλείνει τα

εργοστάσιά της το ένα μετά το

άλλο και το άμεσο αποτέλεσμα

Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι

εργαζόμενοι αυτοί έχουν συμβάσεις.

Είναι καλό οι εργαζόμενοι στις

αεροπορικές εταιρείες να μπορούν να επωφεληθούν από

την κοινωνική ασφάλιση του τόπου κατοικίας τους, αλλά
θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι αεροπορικές εταιρείες

δεν εγκαθίστανται σε χώρες κοινωνικής ασφάλισης χαμηλού
κόστους για να αποφύγουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ.

Στην
Πορτογαλία παρατηρείται επί του παρόντος μια επίθεση στα
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Δεν θα υποστηρίξουμε
την ιδέα της ιδιωτικοποίησης. Θέλουμε κρατικά συστήματα
κοινωνικής ασφάλισης βασισμένα στην αλληλεγγύη.»
Inês Zuber

είναι η απώλεια χιλιάδων θέσεων
εργασίας.

Για πολλά χρόνια, η Ar-

celorMittal επωφελούνταν από

εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κρατικών ενισχύσεων,
ενώ

GUE/NGL Conference
in cooperation with the Forum Social Europe

238 δισεκατομμύρια ευρώ σε κέρδη παρέχονταν στους
Οι πολιτικές της Επιτροπής χρηματοδοτούσαν

μετόχους.

αυτές τις ληστρικές πρακτικές της εν λόγω εταιρείας και
εξακολουθούν να τις υπηρετούν.»

Jacky Hénin

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ
Οι βουλευτές του ΕΚ της GUE/NGL απηύθυναν μια

AL
NEOLIBER
EUROPE

VS.

SOCIAL
EUROPE

επιστολή στήριξης και αλληλεγγύης στους ευρωπαίους

λιμενεργάτες επ’ ευκαιρία της απεργίας που προκηρύχθηκε

Διεθνές Συμβούλιο Λιμενεργατών στις 23
Νοεμβρίου 2011.
από το

«Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο συμφέρον και τα

δικαιώματα των εργαζομένων στους ευρωπαϊκούς λιμένες.

Αντιτασσόμαστε στην πώληση, που προωθούν κυβερνήσεις
διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, λιμενικών υποδομών οι
οποίες έχουν κατασκευαστεί με κρατικά κεφάλαια, σε
διεθνείς οικονομικούς ομίλους και κερδοσκόπους.»
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ GUE/NGL

Can the EU be changed from within?
POLITICAL AND TRADE UNION STRATEGIES FOR ANOTHER EUROPE

Wednesday 29 June 2011 • 15 00 - 18 30

EP Brussels • room ASP 1G2

Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
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Περιβάλλον, δημόσια υγεία και προστασία
των καταναλωτών
Την περίοδο από τον Ιούνιο του 2009 έως τον
Δεκέμβριο του 2011 πραγματοποιήθηκαν διεθνή
συνέδρια για την κλιματική αλλαγή και τη
βιοποικιλότητα στην Κοπεγχάγη, το Κανκούν, την
Κοτσαμπάμπα, το Ντέρμπαν και τη Ναγκόγια, στα
οποία συμμετείχαν ευρωβουλευτές της GUE/NGL
οι οποίοι εργάζονται επάνω σε περιβαλλοντικά
ζητήματα. Οι βουλευτές μας όμως αγωνίστηκαν
επίσης για ζητήματα όπως η μη διάδοση της
χρήσης Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών, η
απαγόρευση των κλωνοποιημένων προϊόντων σε
νέα τρόφιμα και στον τομέα της υγείας.

ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
Η Bairbre de Brún εκπροσώπησε την Ομάδα GUE/NGL
στην εν λόγω αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
τον Οκτώβριο του 2009 και ήταν αισιόδοξη κατά την
επιστροφή της, αναφέροντας ότι: «Από τότε που ανέλαβε
καθήκοντα η διοίκηση Ομπάμα έχουν δρομολογηθεί
τεράστιες αλλαγές όσον αφορά τον προϋπολογισμό, την
προθυμία ρύθμισης και την αποφασιστικότητα επίτευξης
διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή.»

στις διαπραγματεύσεις πρέπει να επιδιώξουν μια νομικά

Κοπεγχάγη. Το ψήφισμα
ζητούσε από την ΕΕ να δεσμεύσει τουλάχιστον 30
δεσμευτική συμφωνία στην

δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για τη χρηματοδότηση στον
τομέα του κλίματος σε αναπτυσσόμενες χώρες έως το

2020, πέρα από την εξωτερική αναπτυξιακή βοήθεια. Σε
μια τροπολογία την οποία κατέθεσε η ομάδα, προστέθηκε
αναφορά στο γεγονός ότι στις πιο ευάλωτες περιοχές θα

πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε προορατικές ενέργειες

Η ομάδα ζήτησε επίσης από την ΕΕ να

διευκρινίσει κάτω από ποιες συνθήκες θα ενίσχυε τους

40% έως το
2020 σύμφωνα με τις τρέχουσες επιστημονικές γνώσεις.
Μετά από απογοητευτικές συνομιλίες στην Κοπεγχάγη,
στόχους της για μείωση των εκπομπών στο

η ομάδα επέκρινε τους παγκόσμιους ηγέτες οι οποίοι δεν
κατέληξαν σε συμφωνία με την οποία θα αντιμετωπιζόταν
αποτελεσματικά η κλιματική αλλαγή και ζήτησε από
υπέρμαχους της κλιματικής δικαιοσύνης να ενισχύσουν
την αποφασιστικότητά τους.

«Αυτή η ασαφής και κακογραμμένη πολιτική διακήρυξη
αποτελεί καταστροφή για όσους έχουν πληγεί με τον
χειρότερο τρόπο από την κλιματική αλλαγή στον
αναπτυσσόμενο κόσμο.

Χρειαζόμασταν φιλόδοξους

στόχους για τη μείωση των εκπομπών, σαφείς πηγές της
απαιτούμενης σημαντικής νέας χρηματοδότησης και

σαφείς δεσμεύσεις, μέτρα, και διαδικασίες για μια σειρά
άλλων θεμάτων, προκειμένου να περιορίσουμε την

παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας σε λιγότερο από

12

Κελσίου. Για

όσους θέλουν κλιματική

δικαιοσύνη, η τραγωδία και
η ματαιότητα αυτής της

Διάσκεψης της Κοπεγχάγης
για την Κλιματική Αλλαγή
πρέπει να δώσουν τη

θέση τους σε μεγαλύτερη
αποφασιστικότητα, ώστε

να επιτευχθεί ουσιαστική

2010 για την αποτροπή της
καταστροφικής κλιματικής αλλαγής.»
Bairbre de Brún
συμφωνία στη διάρκεια του

ΚΟΤΣΑΜΠΑΜΠΑ
Αντιπροσωπεία της GUE/NGL, με επικεφαλής τον
Willy Meyer, μετέβη στην παγκόσμια διάσκεψη για την
κλιματική αλλαγή, η οποία πραγματοποιήθηκε στην
Κοτσαμπάμπα της Βολιβίας τον Απρίλιο του 2010. Ο
Βολιβιανός πρόεδρος, Evo Morales, ο οποίος απηύθυνε
έκκληση για μια παγκόσμια δέσμευση για τη σωτηρία

του πλανήτη, υποδέχθηκε εκπροσώπους από όλες τις
ηπείρους.

«Το σύστημα το οποίο ευθύνεται
για την οικονομική, κοινωνική και
περιβαλλοντική κρίση πρέπει να

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Η ομάδα υποστήριξε ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου το οποίο ανέφερε ότι οι συμμετέχοντες

προσαρμογής.

βαθμούς

2

μετασχηματιστεί.

Εάν δεν υπάρξει

αλλαγή στο τρέχον, κυριαρχούμενο από
τις δυνάμεις της αγοράς, οικονομικό
μοντέλο, δεν θα καταφέρουμε να

σταματήσουμε την καταστροφή του
πλανήτη.»

Willy Meyer
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Η Kartika Liotard
παρακολούθησε τη 10η
Διάσκεψη των Μερών
της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών για
τη Βιοποικιλότητα, η
οποία διεξήχθη από 18
έως 29 Οκτωβρίου 2010
στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας. Μιλώντας πριν από τις
συνομιλίες, ανέφερε στον Επίτροπο Potočnik ότι η

αδράνεια όσον αφορά την αντιμετώπιση της απώλειας

4
2050 και ζήτησε την

της βιοποικιλότητας θα κοστίσει περισσότερο από
τρισεκατομμύρια δολάρια έως το

αναμόρφωση της γεωργικής και αλιευτικής πολιτικής της

ΕΕ.

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΣΤΟ ΚΑΝΚΟΥΝ
Η ομάδα συμμετείχε στις συνομιλίες του ΟΗΕ για το
κλίμα στο Κανκούν (COP 16) τον Δεκέμβριο του 2010
και επικρότησε την πρόοδο η οποία έχει σημειωθεί εκεί
και την έγκριση της

Συμφωνίας του Κανκούν, ενώ

προειδοποίησε ότι πρέπει να συντελεστεί μεγάλο έργο,

προκειμένου να επιτευχθούν οι αναγκαίες φιλοδοξίες και
οι αναγκαίες λεπτομέρειες.

«Οι παγκόσμιοι ηγέτες

και οι κυβερνήσεις πρέπει
να αντιμετωπίσουν τώρα
την πρόκληση και να

διασφαλίσουν ότι μπορούμε

να επιτύχουμε μια φιλόδοξη
συμφωνία για το κλίμα μετά
το

2012. Οι κυβερνήσεις

πρέπει επίσης να λάβουν

εθνικά μέτρα για να μεταβάλουν τις δομές οι οποίες μας
έφεραν σε αυτή την κατάσταση, στηρίζοντας ταυτόχρονα

τις περισσότερο ευάλωτες χώρες, ώστε να αντιμετωπίσουν
την αυξανόμενη ζημία λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Στην ΕΕ, αυτό σημαίνει να επιτύχουμε αμέσως μείωση
30% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020,
προσπαθώντας παράλληλα να αξιοποιήσουμε τον στόχο
αυτό.»

Bairbre de Brún

ψήφισμα σχετικά με τη σύνοδο

επιτρέπει στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν
ολοκληρωτικά την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων
οργανισμών

(ΓΤΟ) στην επικράτειά τους.

«Με τον συμβιβασμό αυτό, τα κράτη
μέλη έχουν πλέον ένα οπλοστάσιο

έγκυρων νομικών επιχειρημάτων, τα
όταν αμφισβητούνται από διεθνείς
εμπορικούς εταίρους.

μας, όπως η ενσωμάτωση

ζητημάτων που αφορούν την υγεία,
δεν συμπεριελήφθησαν στους

Sabine Wils

αλλαγή, η οποία επρόκειτο

Ντέρμπαν
28/11- 9/12 του 2011.

• Λίγους μήνες αργότερα, η ομάδα αντέδρασε υπέρ μιας
έκθεσης (Lepage), η οποία έδινε τη δυνατότητα στα κράτη

να διεξαχθεί στο

Παρέχοντας τη στήριξή της σε
αυτό το ψήφισμα, η GUE/NGL

μέλη να απαγορεύουν ή να περιορίζουν την καλλιέργεια

ζήτησε από τους συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις

ΕΕ να αναφέρουν εκ των προτέρων

ΓΤΟ στις επικράτειές τους, παρότι θα προτιμούσε ολική
απαγόρευση.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτιμούσε

ότι θα συμμετείχαν σε μια δεύτερη περίοδο δέσμευσης

Πρωτόκολλο του Κιότο. Οι ευρωβουλευτίνες
της GUE/NGL, Bairbre De Brún και Sabine Wils
βρέθηκαν στο Ντέρμπαν της Νοτίου Αφρικής για τις
για το

οι χώρες να έχουν λιγότερες

δυνατότητες απαγόρευσης των
καλλιεργειών

COP17. Παράλληλα, οι αντιπρόσωποι
Ντέρμπαν συμφώνησαν επί ένα πλήθος θεμάτων,

αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και

της διάσκεψης

τη γεωργία.

Kartika Liotard

της εξασφάλισης χρηματοδότησης
αλλαγής στις αναπτυσσόμενες
χώρες, μέσω

«ενός ομόφωνου

αποτελέσματος με νομική ισχύ.»

«Είναι επιτακτική η ανάγκη οι χώρες

να αποκτήσουν μεγαλύτερη φιλοδοξία
και να προσθέσουν περισσότερες

και δεσμευτικότερες υποσχέσεις και

ενέργειες σε όσα έχουν συμφωνηθεί εδώ.»

Bairbre De Brún

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΓΤΟ)
• Όταν η Επιτροπή ενέκρινε με γραπτή διαδικασία την
έγκριση της γενετικά τροποποιημένης πατάτας Amflora για
εμπορική καλλιέργεια σε ολόκληρη την ΕΕ – αποφεύγοντας
τη συζήτηση και παρακάμπτοντας ένα προτεινόμενο
νέο πλαίσιο για τις εγκρίσεις

ΓΤΟ, η GUE/NGL ζήτησε

την ένταξη του ζητήματος στην ημερήσια διάταξη της

Οι πολίτες δεν χρειάζονται

τροποποιημένα τρόφιμα.»

συμπεριλαμβανομένων των μειώσεων των εκπομπών και
για την αντιμετώπιση της κλιματικής

ΓΤΟ, το Κοινοβούλιο
Οι ΓΤΟ έχουν

όμως δεν χειραγωγήθηκε.

συνομιλίες σχετικά με την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο
στο

Δυστυχώς,

κάποιες από τις αρχικές απαιτήσεις

συμβιβασμούς.»

κορυφής για την κλιματική

από την πλευρά της

• Τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου (ENVI) ενέκριναν μια έκθεση, η οποία θα

οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΑΝ
Πριν από τις συνομιλίες για
το κλίμα στο Ντέρμπαν, το
Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα

από

«Η Επιτροπή αψηφά την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη η οποία
είναι αντίθετη με την καλλιέργεια ΓΤΟ, και δείχνει την
αδιαφορία της για τις συνέπειες για τη δημόσια υγεία, το
περιβάλλον και τις συμβατικές καλλιέργειες.»
Kartika Liotard και Νικοσ Χουντησ

• Σε μια γραπτή ερώτηση σχετικά με την πολιτική για τους
ΓΤΟ, οι ευρωβουλευτές της GUE/NGL, Kartika Liotard,
Sabine Wils, Marisa Matias και Νίκος Χουντής, ρώτησαν
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν προτίθετο να προτείνει τη
θέσπιση ισχυρής και δεσμευτικής νομοθεσίας, προκειμένου
να ρυθμιστεί με σαφήνεια η συνύπαρξη καλλιεργειών

ΓΤΟ με συμβατικές καλλιέργειες, μετά από απόφαση του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία ανέφερε ότι προϊόντα
όπως το μέλι και άλλα τρόφιμα τα οποία περιέχουν ίχνη

ΓΤΟ θα πρέπει να θεωρούνται «τρόφιμα παραγόμενα από
γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.»
«Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσέδωσε νομική ισχύ

στις ανησυχίες όσων τασσόμασταν κατά της ιδέας ότι η
συνύπαρξη είναι δυνατή και η

Επιτροπή πρέπει πλέον να

προτείνει αυστηρούς κανόνες για να αποτρέψει τη μόλυνση.

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για αυτό, καθώς απέφευγε
να θεσπίσει δεσμευτικούς κανόνες για τη συνύπαρξη
καλλιεργειών

ΓΤΟ και συμβατικών καλλιεργειών. Η απόφαση

αποδεικνύει ότι είναι αδύνατη η συνύπαρξη της συμβατικής
γεωργίας με την καλλιέργεια

ΓΤΟ.»

Συνόδου της Ολομέλειας του Μαρτίου του 2010 στο
Στρασβούργο.

Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
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ΝΕΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μια έκθεση της Ολλανδέζας ευρωβουλευτίνας
της GUE/NGL Kartika Liotard σχετικά
με την αναθεώρηση του κανονισμού για τα

Επιτροπή
Περιβάλλοντος. Με την έγκριση της
έκθεσης, η Επιτροπή συμφωνούσε με την
νέα τρόφιμα εγκρίθηκε από την

επίμαχη παρατήρηση ότι τα τρόφιμα τα οποία
προέρχονται από ζώα που τρέφονται με
γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς θα
πρέπει να επισημαίνονται και ότι τα τρόφιμα τα
οποία παρασκευάζονται από κλώνους ζώων ή
τους απογόνους τους θα πρέπει να εξαιρούνται
από τον κανονισμό.

Ζήτησε επίσης την απαγόρευση της χρήσης τους, εφόσον δεν έχει εγκριθεί ειδική νομοθεσία για την
Το Κοινοβούλιο εν συνεχεία στήριξε την πρόταση εξαίρεσης των τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα από τους
κανόνες για την έγκριση των τροφίμων αυτών.
κλωνοποίηση.

«Ενώ η πλειοψηφία υποστηρίζει τις ηθικές
μου ενστάσεις στη βιομηχανική παραγωγή

κλωνοποιημένου κρέατος ως τροφίμου, η

Επιτροπή μέχρι στιγμής έχει αγνοήσει τις

εκκλήσεις μας για τη δέουσα ρύθμιση αυτού
του ζητήματος.
πίεση στην

Θα συνεχίσουμε να ασκούμε
Επιτροπή για τη θέσπιση χωριστής

νομοθετικής πρότασης για την απαγόρευση των
τροφίμων από κλώνους και τους απογόνους
τους, προκειμένου να προστατεύσουμε

τους καταναλωτές και να διατηρήσουμε τα

περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα υγείας
των ζώων.»

Kartika Liotard
• Ωστόσο, τόσο το Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή αγνόησαν την πρόταση αυτή έπειτα από μακρές διαπραγματεύσεις για την
επίτευξη συμφωνίας για τους νέους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τα νέα τρόφιμα.
«Ως συμβιβασμό, προτείναμε την υποχρεωτική επισήμανση των τροφίμων που προέρχονται από απογόνους κλώνων, αντί
Οι καταναλωτές θα είχαν έτσι τη δυνατότητα να επιλέξουν κατά πόσον θέλουν τρόφιμα που έχουν παραχθεί
έμμεσα με τεχνολογία κλωνοποίησης. Ακόμη και αυτό όμως το αρνήθηκαν.»
Kartika Liotard
της απαγόρευσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
• Παρά τις απόπειρες αποκλεισμού τους, εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων της
βιομηχανίας τροφίμων κέρδισαν μια σημαντική νίκη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
στην εκστρατεία τους για την καταστολή των προσπαθειών θέσπισης ενός απλού
συστήματος χρωματικής κωδικοποίησης για τις ετικέτες στα τρόφιμα και στα
ποτά.

Η ομάδα εξέφρασε την απογοήτευσή της εκ μέρους των καταναλωτών
και κατηγόρησε όσους βουλευτές του ΕΚ συμπαρατάσσονται με τη βιομηχανία
ακολουθώντας τις πολιτικές των λόμπι.

H2O up for sale
THE PRIVATISATION OF A HUMAN NECESSITY

A Film by Leslie Franke & Hermann Lorenz

«Με ένα σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης για τις ετικέτες σε τρόφιμα και
ποτά, οι καταναλωτές μπορούν να βλέπουν με μια ματιά εάν ένα προϊόν περιέχει
σε μεγάλη, μικρή ή ελάχιστη ποσότητα ζάχαρη, λιπαρά ή αλάτι. Στην παρούσα
φάση, οι καταναλωτές οι οποίοι θέλουν να γνωρίζουν τι αγοράζουν και να είναι σε
θέση να συγκρίνουν προϊόντα χρειάζονται μεγάλους μεγεθυντικούς φακούς.»
Kartika Liotard
ΝΕΡΟ – ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ
• Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό, η ομάδα επέμεινε ότι η

διαχείριση και η κυριότητα αυτού του φυσικού πόρου θα πρέπει να παραμείνει
σε δημόσια χέρια και να μην διέπεται από τους κανόνες της αγοράς ή του
ανταγωνισμού.

Ο αγώνας της GUE/NGL για τη διατήρηση του νερού ως
δημόσιου και παγκόσμιου αγαθού έχει μακρά ιστορία και τον Μάρτιο του
2011, μια γραπτή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του θέματος, με
πρωτοβουλία της GUE/NGL συγκέντρωσε συνολικά 226 υπογραφές.
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ΥΓΕΙΑ
ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
• Τον Απρίλιο του 2010 εγκρίθηκε μια σημαντική έκθεση σε επίπεδο επιτροπών. Η έκθεση για τα
ψευδεπίγραφα φάρμακα της Marisa Matias επικεντρωνόταν στην προστασία των ασθενών από τους
κινδύνους των απομιμήσεων ή ψευδεπίγραφων φαρμάκων.
«Οι βουλευτές του ΕΚ έχουν πραγματοποιήσει ένα σημαντικό βήμα για την προστασία της ασφάλειας

των ασθενών και την πρόληψη της πώλησης δυνητικά θανατηφόρων ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην

Ευρώπη. Μετά από εννέα μήνες συζήτησης και διαλόγου, το Κοινοβούλιο βρίσκεται πλέον σε ισχυρή
θέση, ώστε να διαπραγματευτεί με το Συμβούλιο για τις διαστάσεις της νομοθεσίας που πρέπει ακόμη να
συζητηθούν.»
Marisa Matias
• Τον Φεβρουάριου του 2011 εγκρίθηκε η έκθεση αυτή στην ολομέλεια. Εκτός από τους πρωταρχικούς σκοπούς της, η
έκθεση καλύπτει επίσης τις πωλήσεις φαρμάκων μέσω Διαδικτύου, ένα σημαντικό βήμα καθώς οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή αρχικά ήθελαν να τις εξαιρέσουν από την οδηγία. Ο νέος αυτός νόμος θα έχει αντίκτυπο όχι μόνο στην Ευρώπη,
αλλά και σε άλλες περιφέρειες του κόσμου επειδή ο έλεγχος των φαρμάκων θα διεξάγεται όχι μόνο κατά την είσοδό τους στην

ΕΕ, αλλά και κατά την έξοδό τους, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην καταπολέμηση της εξαγωγής παραποιημένων
φαρμάκων σε φτωχότερες χώρες.
«Πρόκειται για ένα από τα κύρια μέτρα καταπολέμησης των ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην Ευρώπη, καθώς το Διαδίκτυο
Ο κύριος στόχος της οδηγίας είναι η προστασία της
δημόσιας υγείας αλλά και των ασθενών σε ατομικό επίπεδο.»
Marisa Matias
αποτελεί το κύριο ανοικτό παράθυρο εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
• Η GUE/NGL επικρότησε την υπερψήφιση της ενημέρωσης των πολιτών σχετικά
με φαρμακευτικά προϊόντα, παρά την αντίθεση των ομάδων της δεξιάς, οι οποίες
επιζητούσαν να δώσουν προτεραιότητα στα

συμφέροντα των φαρμακευτικών εταιρειών έναντι
των συμφερόντων των ασθενών.

«Υπεραμυνθήκαμε με επιτυχία κατά του

κινδύνου της ανάπτυξης υπερβολικής επιρροής
του επαγγελματία υγείας και του ασθενή.

των φαρμακευτικών εταιρειών στη σχέση μεταξύ

Για τους ασθενείς, οι επαγγελματίες υγείας
αποτελούν τις πιο έγκυρες πηγές στοιχείων, και δεν είναι απλώς πάροχοι των πληροφοριών
που παράγουν οι φαρμακευτικές εταιρείες.»
Jiří Maštálka

AIDS

• Την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, η GUE/NGL επανέλαβε την έκκλησή
της για πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων στον τομέα της υγείας και
ζήτησε στην

Επιτροπή να διαδραματίσει το ρόλο της για να διασφαλίσει ότι τα

κράτη μέλη τηρούν τις δεσμεύσεις τους.

«Δυστυχώς, παρά το έργο που έχει σημειωθεί στο
2010 στην ΕΕ και στις χώρες του
ΕΟΧ διαγνώσθηκαν περίπου 25.000 νέα κρούσματα
και περίπου 100.000 σε γειτονικές χώρες. Και τα
πράγματα μόνο θα χειροτερεύουν. Πρέπει να
πεδίο αυτό, το

δράσουμε τώρα για να αποτρέψουμε αυτή την εξέλιξη.

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για σοβαρές επενδύσεις
στον τομέα της υγείας, οι οποίες λείπουν λόγω

της τρέχουσας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Πρέπει επίσης να εξαλείψουμε τις διακρίσεις, να

διασφαλίσουμε ίση μεταχείριση και να εξομαλύνουμε

τις ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που αναζητούν περίθαλψη και
θεραπεία.»

Marisa Matias

Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Απολογισμός του πρώτου μισού της θητείας, 2009-2011
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Εξωτερική πολιτική
και ειρήνη
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
• Η GUE/NGL αποδοκίμασε την ψήφιση νέων κανόνων
σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη,
δηλώνοντας ότι με τον τρόπο αυτό η υγειονομική

περίθαλψη υποβαθμίστηκε σε προϊόν της αγοράς και θα
έχει ως αποτέλεσμα την προώθηση του αναγκαστικού

“τουρισμού” για λόγους υγείας. Η ομάδα θεωρεί ότι

η υγειονομική περίθαλψη δεν αποτελεί εμπορικό και
εμπορεύσιμο αγαθό· αποτελεί βασική ανάγκη όλων.

Οι
– ειδικότερα εάν πάσχουν από κάποια σοβαρή
ασθένεια – χρειάζονται περίθαλψη στην περιοχή τους,
ασθενείς

κοντά στην οικογένειά τους και έναν γιατρό που μιλά τη
γλώσσα τους.

Η ομάδα επαναλαμβάνει την απαίτησή της

για οικονομικά προσιτή και εύκολα προσβάσιμη καλής
ποιότητας υγειονομική περίθαλψη για όλους.

«Διαρκής μας στόχος είναι η υποστήριξη των δικαιωμάτων
των ασθενών για υψηλής ποιότητας, προσβάσιμη και
οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη, σε τοπικό
και περιφερειακό επίπεδο. Δεν είμαστε αντίθετοι με την
κινητικότητα των ασθενών: η αναζήτηση και η εξασφάλιση
υγειονομικής περίθαλψης είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων

ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η ομάδα GUE/NGL, καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας
περιόδου, έχει εμμείνει στη θέση της ότι η Κοινή Εξωτερική
Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ θα πρέπει να
βασίζεται σε ειρηνικές αρχές και σε αποστρατικοποίηση,
ότι η ΕΕ θα πρέπει να έχει μη στρατιωτική κατεύθυνση
και θα πρέπει να διαχωρίζεται αυστηρά από τις δομές του

ΝΑΤΟ. Επιπλέον, θεωρεί ότι οι στρατιωτικές δαπάνες θα
χρησιμοποιούνταν καλύτερα για πολιτικούς σκοπούς, όπως
η επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας.
«Σε πολλούς τομείς, η εξωτερική πολιτική της ΕΕ έχει
Αφγανιστάν, στην

και οι πολίτες θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να επιλέξουν.

αποτύχει: στον αραβικό κόσμο, στο

έχει δώσει ήδη το δικαίωμα στους πολίτες να λαμβάνουν

συγκρούσεων στην ανατολική γειτονιά μας.

Η νομοθεσία της ΕΕ, η οποία χρονολογείται από το 1971,
θεραπεία σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της

ΕΕ διαφορετικό

από το δικό τους, χωρίς καταβολή των εξόδων θεραπείας και
σε ίση βάση με τους πολίτες του κράτους μέλους στο οποίο
λαμβάνουν την εν λόγω θεραπεία.»

Sabine Wils, Jiří Maštálka, João Ferreira, Bairbre de
Brún, Marisa Matias ΚΑΙ Kartika Liotard

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
• Μια έκθεση του Κυριάκου Τριανταφυλλίδη σχετικά
με μια νέα στρατηγική που αφορά την πολιτική για

Κοινοβούλιο τον
Νοέμβριο του 2011. Η έκθεση αφορούσε ζητήματα όπως
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές,
ειδικότερα λόγω της οικονομικής κρίσης, όπως η ασφάλεια
των προϊόντων, οι μηχανισμοί προσφυγής για τη διεκδίκηση
επανόρθωσης, οι αποζημιώσεις, και επίσης επεδίωκε να
καταστείλει την παραπλανητική διαφήμιση, ειδικότερα την
ευρεία διαφήμιση που έχει ως στόχο τα παιδιά.
τους καταναλωτές εγκρίθηκε από το

«Η έκθεση αυτή αποτελεί
ένα βήμα προς τη σωστή
κατεύθυνση, προς την
αποτελεσματική και

ολοκληρωμένη προστασία
των δικαιωμάτων των

καταναλωτών, ειδικότερα μέσα
στα πλαίσια της οικονομικής
κρίσης, λόγω της οποίας
ευάλωτα.

έχουν καταστεί περισσότερο

Επισημαίνει την ανάγκη για περισσότερο

προσβάσιμους μηχανισμούς προσφυγής για τη διεκδίκηση

επανόρθωσης, τον προβληματισμό σχετικά με την τρέχουσα
έλλειψη αποζημιώσεων, την ανάγκη για περισσότερη

ασφάλεια των προϊόντων, καθώς και την αναγκαιότητα
μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.»

Κυριάκος Τριανταφυλλίδης
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Η Ομάδα GUE/NGL πιστεύει ότι η Κοινή Εξωτερική
Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ θα
πρέπει να βασίζεται σε ειρηνικές αρχές και
αποστρατικοποίηση, ότι η ΕΕ θα πρέπει να έχει
μη στρατιωτική κατεύθυνση και θα πρέπει να
διαχωρίζεται αυστηρά από τις δομές του ΝΑΤΟ.

αντιμετώπιση του παλαιστινιακού προβλήματος και των

Το πρόβλημα

είναι με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να συμφωνήσουν

27 εθνικά όργανα λήψης αποφάσεων να ακολουθήσουν
μια πραγματικά κοινή γραμμή σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά
την ΚΕΠΠΑ. Πρέπει να εργαστούμε από κοινού για την
ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου και όχι για τη μονομερή
ερμηνεία και επιβολή του!»

Lothar Bisky

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Από την έναρξη της λειτουργίας της τον Δεκέμβριο του
2010, η ομάδα αντιτάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Εξωτερικής Δράσης, επειδή, μεταξύ άλλων, δεν υπάρχουν
εγγυήσεις ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά

κοινοβούλια θα διατηρήσουν όχι μόνο τον δημοσιονομικό
έλεγχο, αλλά και τον κοινοβουλευτικό και πολιτικό έλεγχο.

Η ομάδα ανησυχεί ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της ΕΕ θα
μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος αυτής της υπηρεσίας

και αντιτάσσεται στην στρατιωτικοποιημένη, μη διαφανή και
ανεξέλεγκτη δομή της.

«Η ομάδα μας δεν μπορεί να την υποστηρίξει επειδή η
δομή δεν μας πείθει. Εάν πρόκειται να σταλούν στρατεύματα
στο εξωτερικό, τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να
έχει πλήρη εξουσία ελέγχου· αυτό όμως δεν έχει επιτευχθεί.»
Willy Meyer

ΑΡΑΒΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ

ΟΠΛΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

«Η ΕΕ συγχέει την αδράνεια με τη σταθερότητα· η στάση
αυτή είναι αξιοκατάκριτη, αφού δεν έχουν εισακουστεί οι

Τα όπλα διασποράς περιλαμβάνονται μεταξύ των πιο

φονικών όπλων που υπάρχουν και χρησιμοποιούνταν από

ΕΕ και τις ΗΠΑ μέχρι πρόσφατα,
για παράδειγμα στην Πρώην Γιουγκοσλαβία, το Ιράκ, το
Αφγανιστάν και την Υεμένη. Τον Ιούλιο του 2010, η ομάδα
κάλεσε τα κράτη μέλη της ΕΕ να επικυρώσουν τη συμφωνία
ορισμένα κράτη μέλη της

Η Ομάδα GUE/NGL άσκησε κριτική στη θέση της ΕΕ κατά
τη διάρκεια των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν στον αραβικό
κόσμο, μετέπειτα γνωστά ως

Αραβική Άνοιξη.

εκκλήσεις για ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη των λαών
της περιοχής.

Όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πράξει
Εύχομαι, ελπίζω και παροτρύνω

διαφορετικά, να πράξει σωστά.
την

ΕΕ να διαπραγματευτεί και να συνάψει συμφωνίες με

καθεμιά από τις χώρες των οποίων οι λαοί επιζητούν αλλαγή

για τα όπλα διασποράς στο σύνολό της το συντομότερο

και μαζί με εκπροσώπους αυτών των λαών να καθορίσουν

και της διάθεσης αυτών των όπλων έως την επικύρωση της

από άποψη χρηματοδότησης και με άλλους τρόπους, μέσω

δυνατό και ζήτησε απαγόρευση της χρήσης, της παραγωγής
συμφωνίας.

τους τομείς στους οποίους η

ΕΕ θα μπορούσε να βοηθήσει

της ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων και την καθιέρωση κοινών
προγραμμάτων για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της

«Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, μαζί με όλες τις άλλες χώρες,
πρέπει να υπογράψουν και να

επικυρώσουν τη συμφωνία για

τα όπλα διασποράς στο σύνολό
της έως τον

Αύγουστο του

τρέχοντος έτους ή το νωρίτερο
δυνατό.

Θα πρέπει επίσης να

επιβληθεί απαγόρευση στη χρήση,
παραγωγή και διάθεση όπλων

διασποράς έως ότου η συμφωνία
επικυρωθεί και οι εργασίες
θα πρέπει να ξεκινήσουν
το γρηγορότερο δυνατό,

προκειμένου να καταστραφούν
τα υφιστάμενα αποθέματα
όπλων διασποράς.»

Sabine Lösing

περιοχής.»

Κυριάκος Τριανταφυλλίδης
ΤΥΝΗΣΙΑ
• Οι ευρωβουλευτές της GUE/NGL κατέκριναν επίσης την
έλλειψη ανταπόκρισης από την ΕΕ στις αναταραχές που
σημειώθηκαν στην Τυνησία και το γεγονός ότι αδιαφορούσε
τόσο καιρό για το διεφθαρμένο και βίαιο καθεστώς του Ben
Ali που κυριαρχούσε στη χώρα για δεκαετίες. Στην αρχή του
Φεβρουαρίου του 2011, μια αντιπροσωπεία ευρωβουλευτών
της GUE/NGL μετέβη στην Τυνησία, προκειμένου να
εκφράσει την αλληλεγγύη και την υποστήριξή της στον λαό
της.

Η ομάδα κατέθεσε ένα δημοψήφισμα σχετικά με την
Τυνησία για τη σύνοδο της ολομέλειας του Φεβρουαρίου.

«Χρειάστηκε να αυτοπυρποληθεί ένας 26χρονος άνδρας για
να ξεσηκωθεί ο λαός της Τυνησίας, για να μην νιώθει πια ο
λαός της Τυνησίας ότι είναι μόνος του στους αγώνες του
.... Χρειάστηκαν όμως περισσότεροι από 50 θάνατοι για να
τολμήσει η ΕΕ να προβεί σε μια άτολμη δήλωση, με την

οποία ζητούσε περιορισμό της χρήσης βίας χωρίς να θέτει σε
κίνδυνο την απαραβίαστη εταιρική σχέση
χωρίς έως τώρα να καταδικάζει τη βία.»

ΕΕ-Τυνησίας, και

Marie-Christine Vergiat

• Τον Μάιο του 2011, 4 ευρωβουλευτές της GUE/NGL – η
Marie-Christine Vergiat, ο Γεώργιος Τούσας, ο Paul Murphy
και ο João Ferreira – μετέβησαν στην Τυνησία προκειμένου
να συναντηθούν με ακτιβιστές που συμμετείχαν στην
τυνησιακή εξέγερση.

Συναντήθηκαν με τυνησιακές ενώσεις

και ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, επισκέφθηκαν
στρατόπεδα μεταναστών στην περιοχή των συνόρων

Τυνησίας-Λιβύης στο Ras Jedir, συμμετείχαν σε μια
ανοιχτή συνέλευση σχετικά με το χρέος της Τυνησίας και
επισκέφθηκαν τις πόλεις Gafsa, Redeyef, Kasserine και Tala.
• Η Marie-Christine
Vergiat ταξίδεψε ως

μέλος αντιπροσωπείας του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην Τυνησία για να
παρακολουθήσει τις
εκλογές ανάδειξης

συντακτικής συνέλευσης,
οι οποίες διεξήχθηκαν

Οκτώβριο
2011. Η Ομάδα
GUE/NGL επανέλαβε
στη χώρα τον
του
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τη στήριξή της στην τυνησιακή επανάσταση, καθώς και

στο

τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη σε άλλες περιοχές του

και εξέφρασε την απόλυτη αλληλεγγύη της προς όσους

στις συνεχιζόμενες λαϊκές εξεγέρσεις για την ελευθερία,
αραβικού κόσμου.

αγωνίζονται για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματά

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Η GUE/NGL επιδοκίμασε το κουράγιο του αιγυπτιακού
λαού, ο οποίος υπέμενε με γενναιότητα απειλές και
καταπίεση στο κάλεσμά του για κοινωνική δικαιοσύνη,
εφαρμογή οικονομικών μέτρων για την έξοδό τους από

τη φτώχεια, την αντιμετώπιση της πείνας και το τέλος της

κερδοσκοπίας στις τιμές των τροφίμων και τη διαφθορά του
καθεστώτος

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διάρκεια της οποίας άσκησε
ΕΕ στις εν λόγω περιοχές

έντονη κριτική στην πολιτική της

Mubarak που κυβερνούσε τη χώρα επί 30 έτη.

«Η απάντηση σε αυτές τις νόμιμες φιλοδοξίες δεν μπορεί
να είναι η βία, αλλά ένα ελεύθερο και δημοκρατικό κράτος το
οποίο ανταποκρίνεται σε αυτή την επιθυμία για ελευθερία.»
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ GUE/NGL
ΣΥΡΙΑ
Μετά τη βία που εξαπολύθηκε κατά των διαδηλωτών στη
Συρία τον Μάρτιο του 2011, η ομάδα ζήτησε από την
επικεφαλής της ΕΕ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, Catherine Ashton, να καταδικάσει σθεναρά τα μέτρα καταστολής
του Προέδρου al-Assad και να διακόψει τις προσπάθειες
σύναψης συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και Συρίας.
«Εάν ειρηνικοί διαδηλωτές δέχονται βίαιες επιθέσεις, η

αποδοκιμασία πρέπει να είναι σαφής και πρέπει να πλαισιωθεί

τους.

Η ομάδα εξέφρασε τη σθεναρή υποστήριξη και την

αλληλεγγύη της προς τις συνεχιζόμενες λαϊκές εξεγέρσεις

για την ελευθερία, τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη, ενώ οι

προσκεκλημένοι στη διάσκεψη ανέφεραν τις εμπειρίες τους.

«Στην Αίγυπτο, την Τυνησία, την Παλαιστίνη, τη Δυτική
Σαχάρα και πέρα από αυτή, οι λαοί αγωνίζονται κατά
της καταδυνάστευσης και της απολυταρχίας, ωστόσο
η ΕΕ ενδιαφέρεται περισσότερο για την προστασία των
συμφερόντων των μεγάλων επιχειρήσεων παρά των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ρητορική της για τα ανθρώπινα δικαιώματα.»

Ilda Figueiredo

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ
Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης
ΑΚΕ-ΕΕ συνήλθε στη Βουδαπέστη τον Μάιο του 2011
και ενέκρινε ένα ψήφισμα σχετικά με τις δημοκρατικές

Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή
«προσωρινή αναστολή της αποπληρωμής των
χρεών» και «έλεγχο των χρεών αυτών.»

αναταραχές στη
ζητώντας

από συνομιλίες σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης.

Η
Ashton και η ΕΕ πρέπει να πάρουν θέση και να στηρίξουν
όχι μόνο τον λαό της Συρίας, αλλά και τους νόμιμους
διαδηλωτές στην Υεμένη και το Μπαχρέιν. Δεν πρέπει να

«Το αίτημα προσωρινής αναστολής

της αποπληρωμής των χρεών των

«Αραβικής
Άνοιξης» δεν είναι δυνατόν να αγνοηθεί
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη
μέλη.»
Elie Hoarau και Gabi Zimmer
αποκαλούμενων χωρών της

επαναλάβουμε τις απαράδεκτα αργοπορημένες αντιδράσεις
στις δημοκρατικές εξεγέρσεις σε άλλα μέρη του αραβικού
κόσμου.»

Lothar Bisky
ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Η GUE/NGL διοργάνωσε μια διάσκεψη για τους αγώνες
απελευθέρωσης στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή

Η Ευρώπη πρέπει να υποστηρίξει

τους αγώνες για απελευθέρωση και να ακολουθήσει τη

ΒΟΛΙΒΙΑ

Ο Πρόεδρος της GUE/NGL, Lothar Bisky, συμμετείχε
στην τελετή

ορκωμοσίας του

hearing

επανεκλεγμένου
βολιβιανού

Προέδρου,
Evo Morales.
Στη διάρκεια

της επίσκεψής
του, ο

Bisky

συναντήθηκε
επίσης με άλλες
προσωπικότητες της πολιτικής ζωής για να συνομιλήσουν
σχετικά με κοινωνικοοικονομικά ζητήματα και την
κλιματική αλλαγή.

Υποστήριξε την έκκληση του Mo«Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Λαών για την
Κλιματική Αλλαγή και τα Δικαιώματα της Μητέρας Γης», η
οποία πραγματοποιήθηκε στα τέλη Απριλίου 2010.
rales για μια

ARAB PEOPLES’
STRUGGLE FOR LIBERATION
TESTIMONIES FROM EGYPT, TUNISIA,
PALESTINE AND WESTERN SAHARA
Tuesday 29 March 2011
09.00-12.30
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«Η Κοπεγχάγη απέτυχε λόγω των πολιτικών που

καθοδηγούνται για την εξυπηρέτηση του συμφέροντος
των πλούσιων βιομηχανικών κρατών.
αναλάβουν τις ευθύνες τους.»

Lothar Bisky

Πρέπει επιτέλους να

• Η ομάδα αποδοκίμασε τις απειλές της τουρκικής

κυβέρνησης κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της

Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά τη διερευνητική

γεώτρηση για την εξεύρεση φυσικού αερίου που αναμένετο
να ξεκινήσει στα τέλη

Σεπτεμβρίου 2011.

«Η Τουρκία υπονομεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα ενός
κράτους μέλους της ΕΕ, απειλώντας την ειρηνευτική
διαδικασία για την εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό και
θέτοντας σε κίνδυνο τη σταθερότητα στην περιοχή. Η
Κυπριακή Δημοκρατία, ενεργώντας σύμφωνα με το διεθνές
δίκαιο και κατόπιν υπογραφής συμφωνιών με τις γειτονικές
της χώρες, πραγματοποιεί επίσημη διερεύνηση εντός της

Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της για την εξεύρεση
υδρογονανθράκων. Η Τουρκία δεν έχει αποδεχθεί ποτέ αυτό
το νόμιμο γεγονός. Οι απειλές γίνονται πραγματικότητα:
αποστέλλονται πολεμικά πλοία και συνάπτεται μια

«συμφωνία» με το κατεχόμενο τμήμα της
Κύπρου για την εξερεύνηση της ΑΟΖ της Κύπρου.
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης
υποτιθέμενη

Opening address by Gabriele Zimmer, GUE/NGL President
Keynote speaker Andros Kyprianou, General Secretary of CC AKEL
Interventions by
Mehmet Seyis President of the Revolutionary Trade Unions Federation (DEV-IS)
Izzet Izcan General Secretary of the Turkish Cypriot United Cyprus Party (ΒΚP)
Pambis Kyritsis General Secretary of the Pancyprian Federation of Labour (PEO)
Derman Saracoglu President of the Turkish Cypriot Association for Democracy (KTDD)
Kanatli Murat General Secretary of the Turkish Cypriot New Cyprus Party (YKP)
Shener Elcil General Secretary of the Turkish Cypriot Primary School Teachers Trade Union (KTOS)
Coordination Takis Hadjigeorgiou MEP GUE/NGL - AKEL

ΚΥΠΡΟΣ

Η ομάδα GUE/NGL υποστηρίζει την εξεύρεση λύσης στο
Κυπριακό βάσει μιας δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας
σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται
η ΕΕ. Υποστηρίζει τις προσπάθειες οι οποίες αποσκοπούν
στην επίτευξη ειρηνικής λύσης μέσω του συνεχούς

διαλόγου μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων στην

Κύπρο.

•	Όταν η Επιτροπή πρότεινε την πραγματοποίηση
άμεσων εμπορικών συναλλαγών με τις κατεχόμενες
περιοχές της

Κύπρου τον Απρίλιο του 2010, η ομάδα

εξέδωσε μια δήλωση με την οποία ζητούσε ανάκληση της
πρότασης.

«Η εφαρμογή της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για

την πραγματοποίηση εμπορικών συναλλαγών με τις περιοχές

Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της
Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί έλεγχο, θέτει σημαντικά
εμπόδια στις προσπάθειες επανένωσης της νήσου. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να σέβεται και να προωθεί την
άμεση υλοποίηση των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όσον αφορά την Τουρκία.»
της

•	Σε μια μετέπειτα εξέλιξη (Ιανουάριος 2011), με
αφορμή μια γενική απεργία και συναντήσεις που είχαν

διοργανωθεί από συνδικαλιστικές ενώσεις, κόμματα και

σωματεία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ως εκδήλωση

διαμαρτυρίας κατά των οικονομικών μέτρων τα οποία τους
επιβλήθηκαν σε άμεση συνάρτηση με τις πολιτικές της

Τουρκίας στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, η GUE/
NGL εξέφρασε την αλληλεγγύη της.
«Η GUE/NGL εκφράζει την υποστήριξή της για τον

αγώνα αυτό και την αλληλεγγύη της προς τις δυνάμεις της
τουρκοκυπριακής κοινότητας, οι οποίες συνεχίζουν να

Κυπριακό
ΟΗΕ και για μια ελεύθερη,
επανενωμένη Κύπρο βάσει μιας διζωνικής, δικοινοτικής
ομοσπονδίας.»
Lothar Bisky
εργάζονται παράλληλα για την εξεύρεση λύσης στο
βάσει των ψηφισμάτων του

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΚΟΥΒΑΝΟΙ

Η Ομάδα απηύθυνε μια επιστολή στον αμερικανό Πρόεδρο
Ομπάμα ζητώντας την απελευθέρωση πέντε Κουβανών –
των Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, René Gonzalez Sehwerert, Antonio Guerrero Rodríguez και Fernando González
Llort – οι οποίοι κρατούνται σε διάφορες αμερικανικές
φυλακές.

ΓΚΟΥΑΝΤΑΝΑΜΟ

Μετά την ανακοίνωση του επικείμενου κλεισίματος του
στρατοπέδου αιχμαλώτων του Κόλπου του Γκουαντάναμο
και της επανεγκατάστασης των κρατουμένων του, η ομάδα
ζήτησε από την Ύπατη Εκπρόσωπο, Catherine Ashton, να
πιέσει την αμερικανική κυβέρνηση να κλείσει γρήγορα το

Γκουαντάναμο. Η φυλακή του Κόλπου του Γκουαντάναμο
αρχικά προβλεπόταν να κλείσει από τη διοίκηση Ομπάμα
τον Ιανουάριο του 2010.
«Το Γκουαντάναμο πρέπει να παύσει αμέσως να λειτουργεί
και η Ύπατη Εκπρόσωπος Catherine Ashton πρέπει να
πιέσει την αμερικανική κυβέρνηση να κλείσει αυτό το

Γκουαντάναμο στην
Κούβα. Περίπου 800 άνθρωποι από περισσότερες από 40
χώρες έχουν φυλακιστεί στο Γκουαντάναμο, αψηφώντας τη
Συνθήκη της Γενεύης.»
Helmut Scholz
κεφάλαιο ντροπής και να επιστρέψει το
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Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΪΤΗ

Η ομάδα εξέφρασε τον συγκλονισμό της μπροστά στη φρίκη
και τα δεινά που προκάλεσε ο σεισμός ο οποίος έπληξε την

Αϊτή τον Ιανουάριο του 2010 και ζήτησε την άμεση στήριξη
και αλληλεγγύη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
«Αυτή η ανησυχητική τραγωδία έρχεται να προστεθεί στο
καθημερινό δράμα των 12 εκατομμυρίων κατοίκων της
Αϊτής, τέσσερα πέμπτα των οποίων ζουν με λιγότερα από δύο
δολάρια την ημέρα. Η ομάδα
GUE/NGL υποστηρίζει όλες τις
πρωτοβουλίες του ΟΗΕ, κρατικών
φορέων, ΜΚΟ, τοπικών και
διεθνών φορέων και οργανώσεων
που συμμετέχουν στη διεθνή
προσπάθεια αλληλεγγύης.»

Patrick Le Hyaric

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

Η κατάσταση στην Ακτή Ελεφαντοστού συζητήθηκε στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τα διασπαστικά εκλογικά
αποτελέσματα στην εν λόγω χώρα τον Δεκέμβριο του 2010,
εξαιτίας των οποίων κινδύνεψε να βυθιστεί σε εμφύλιο
πόλεμο.

«Η σοβαρή πολιτική κρίση που πλήττει τη χώρα, μας
ανησυχεί όλους. Η απόφαση του Συνταγματικού
Δικαστηρίου να αμφισβητήσει, παραβιάζοντας τους
εκλογικούς κανόνες, τα αποτελέσματα των εκλογών,
τα οποία επαληθεύτηκαν επίσημα από την Ανεξάρτητη
Εκλογική Επιτροπή, καταδικάζεται ομόφωνα από τη διεθνή
κοινότητα. Η ΕΕ, ο ΟΗΕ, η Αφρικανική Ένωση, η
ΑΚΕ-ΕΕ, η Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών
Κρατών ζήτησαν τον σεβασμό των επίσημων εκλογικών
αποτελεσμάτων και την εγκατάσταση του νέου προέδρου

Ανεξάρτητη
Εκλογική Επιτροπή και επικυρώθηκε από τον ΟΗΕ.»
Elie Hoarau
της δημοκρατίας όπως ανακοινώθηκε από την

ΟΝΔΟΥΡΑ

Σύμφωνα με ειδήσεις ότι ο δημοκρατικά εκλεγμένος
πρόεδρος της ονδούρας, josé manuel zelaya, εκδιώχθηκε

από την εξουσία με στρατιωτικό πραξικόπημα τον ιούνιο

2009, η ομάδα ζήτησε την αποκατάσταση του zelaya
και της κυβέρνησής του. Ο willy meyer, αντιπρόεδρος της
κοινοβουλευτικής συνέλευσης eurolat, μετέβη στην ονδούρα
προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση στη χώρα.
Κατά την παραμονή του εκεί, συναντήθηκε με τον γενικό
γραμματέα του οργανισμού των αμερικανικών κρατών, josé
miguel insulza, διάφορες πολιτικές οργανώσεις και οργανώσεις

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

του

της κοινωνίας των πολιτών καθώς και με συνδικαλιστικές
ενώσεις.

Όταν επέστρεψε από την ονδούρα, περίπου 90

βουλευτές του εκ από διάφορες πολιτικές ομάδες υπέγραψαν
μια διακήρυξη, η οποία καταδίκαζε το πραξικόπημα και

εξέφραζε αλληλεγγύη προς τις δημοκρατικές δυνάμεις της
χώρας.

Τον αύγουστο, ένα αντίγραφο αυτής της διακήρυξης

παραδόθηκε στον εξόριστο πρόεδρο manuel zelaya στη managua από μια νέα αντιπροσωπεία της gue/ngl με επικεφαλής
τον ευρωβουλευτή της gue/ngl, joão ferreira.

ΙΡΑΚ

Κατά τη διάρκεια συζήτησης με την Ύπατη Εκπρόσωπο
της ΕΕ σε Θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με
την κατάσταση στο Ιράκ τον Ιανουάριο του 2010, πριν
από τις βουλευτικές εκλογές της εν λόγω χώρας, η ομάδα
άσκησε κριτική για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έστελνε
παρατηρητές για τον έλεγχο της διαδικασίας.

• Ο ευρωβουλευτής Paul Murphy μετέβη στο πλαίσιο
επίσημης ομαδικής αντιπροσωπείας στο Καζακστάν
τον Ιούλιο του 2011, προκειμένου να συναντηθεί με

«Δεν συμμεριζόμαστε την αισιοδοξία σας ούτε για
την κατάσταση στο Ιράκ, ούτε σχετικά με τα οφέλη του
Συνασπισμού, καθώς αγγίζει τα όρια της εθελοτυφλίας. Το
Ιράκ δέχθηκε εισβολή

εκπροσώπους συνδικαλιστικών ενώσεων
και ακτιβιστές για να συζητήσουν
τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των

και τέθηκε υπό κατοχή

ανθρωπίνων και των εργασιακών

βάσει σκόπιμα ψευδών

δικαιωμάτων στη χώρα και, ανέφερε

πληροφοριών σχετικά

με την παρουσία όπλων

κατά την επιστροφή του ότι οι

αποτέλεσμα, τα

του πετρελαίου στην εν λόγω χώρα

μαζικής καταστροφής.

Ως

17 από
τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ

ενεπλάκησαν στην επίθεση
και την κατοχή του Ιράκ.

Η

απεργούντες εργαζόμενοι στον κλάδο
υφίσταντο βίαιη καταστολή.

«Εγκαινιάζω μια διεθνή εκστρατεία

χώρα είναι διαλυμένη, η κληρονομιά της λεηλατημένη και ο

αλληλεγγύης προς τους εργαζόμενους

Jean-Luc Mélenchon

σε ολόκληρη την

πληθυσμός της βαθιά διχασμένος.»

αυτούς.

Καλώ το συνδικαλιστικό κίνημα
Ευρώπη να προσθέσει τη

φωνή του στον αγώνα αυτών των ηρωικών

εργαζομένων και να εκφράσει την υποστήριξή του για τους
εργαζόμενους και την αντίθεσή του στις ενέργειες της
εταιρείας.»

Paul Murphy

20

• Κατόπιν τούτου, 48 βουλευτές του ΕΚ από 17 χώρες
και 6 διαφορετικές πολιτικές ομάδες απηύθυναν επιστολή
στον Πρόεδρο του Καζακστάν, Nursultan Nazarbayev,
εκφράζοντας την ανησυχία τους για τη βία η οποία
χρησιμοποιήθηκε από κρατικές δυνάμεις κατά των

απεργών στον τομέα του πετρελαίου, τους υποστηρικτές
και τις οικογένειές τους στην πόλη

Καζακστάν στις 16 Δεκεμβρίου.

Zhanaozen στο δυτικό

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΣΟΥΝΑΜΙ
ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

Η GUE/NGL εξέφρασε τη φρίκη της για τον ολέθριο σεισμό
και το τσουνάμι που έπληξαν την Ιαπωνία, προκαλώντας

freedom

for Palestinian political
prisoners

μεγάλες απώλειες ζωής και βλάβη στον σταθμό παραγωγής
πυρηνικής ενέργειας της

Fukushima.

«Παροτρύνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη
να κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να βοηθήσουν τον ιαπωνικό
λαό. Τώρα το ζήτημα της πυρηνικής ασφάλειας βρίσκεται και
πάλι με βεβαιότητα στην ημερήσια διάταξη της Ευρώπης.
Υποστηρίζουμε τη διεξαγωγή συζήτησης με το Συμβούλιο
και την Επιτροπή επί του θέματος αυτού στην επόμενη
σύνοδο της ολομέλειας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.»
Lothar Bisky

ΜΟΛΔΑΒΙΑ

Issa Qaraqe

Minister of Detainees & Ex-Detainees

Saleh Nazzal

Sub-Commission on Human Rights with the EU

Fadwa Barghouti

wife of Marwan Barghouti

Issa Shawqi

Director of the Ensan Center for Democracy & Human Rights

Ahmed Alissa

BADIL Resource Center for Palestinian Residency & Refugee Rights

European Parliament • Strasbourg • room S2.1
15:00 - 18:00
Wednesday 16 November 2011
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Τον Ιούνιο του 2010, τέσσερις ευρωβουλευτές της GUE/
NGL επισκέφτηκαν την πόλη Chisinau στη Μολδαβία: ο
Lothar Bisky, ο João Ferreira, ο Jiři Maštálka και ο Alfreds Rubiks. Ενώ βρίσκονταν εκεί, συναντήθηκαν με τον
Vlad Filat, Πρωθυπουργό της Μολδαβίας, τη Natalia Gherman, Υφυπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης, καθώς και με εθνικούς βουλευτές από
διάφορα πολιτικά κόμματα και τον πρέσβη της ΕΕ. Η
GUE/NGL παρακολουθούσε τις εξελίξεις στη Μολδαβία

• Ιανουάριος 2010: Τρεις ευρωβουλευτές της GUE/NGL
ταξίδεψαν στη Γάζα και συμμετείχαν στη μεγαλύτερη,
50μελή, κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία (από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και εθνικά κοινοβούλια) που συγκροτήθηκε
ποτέ, προκειμένου να επισκεφθούν την πολιορκούμενη
περιοχή. Βρέθηκαν στη Γάζα ως μέρος της επίσκεψης η
οποία διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για τον
Τερματισμό της Πολιορκίας της Γάζας (ECESG).

ήταν οι κινήσεις περιορισμού των δημοκρατικών ελευθεριών

ανοικοδόμηση παρά τις υποσχέσεις και τις συνδιασκέψεις για

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

είναι καθόλου περίεργο που ο λαός της

με προβληματισμό και ένας βασικός λόγος για την επίσκεψη
και των δικαιωμάτων στη χώρα.

Η κατάσταση στην Παλαιστίνη βρέθηκε στο επίκεντρο των
προβληματισμών της GUE/NGL στη διάρκεια αυτής της
θητείας, και πολλές αποστολές, ακροάσεις αντιπροσωπειών
και άλλες δραστηριότητες έχουν διοργανωθεί από την
ομάδα από τον Ιούνιο του

2009, στη διάρκεια των οποίων η

ομάδα επανέλαβε τη στήριξή της υπέρ μιας ειρηνικής λύσης
δύο κρατών για την περιοχή αυτή της

Μέσης Ανατολής.

«Υπάρχουν λίγα σημάδια προόδου όσον αφορά την

χορηγίες στη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών.

Δεν
Γάζας νιώθει τελείως
εγκαταλειμμένος από τη διεθνή κοινότητα.»
Bairbre de Brún, Marisa Matias και Helmut Scholz
• Φεβρουάριος 2010: Μετά από βίαιη επίθεση από τον
ισραηλινό στρατό στα γραφεία του Παλαιστινιακού Λαϊκού
Κόμματος και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, η GUE/
NGL εξέφρασε την αποδοκιμασία της σε μια ομαδική
δήλωση.

• Δεκέμβριος 2009: σε αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου δεν επετράπη η πρόσβαση στη Γάζα με την
αιτιολογία ενδεχόμενου κινδύνου. Δύο ευρωβουλευτές της
GUE/NGL συμμετείχαν στη συγκεκριμένη αντιπροσωπεία
η οποία είχε ως σκοπό να εξακριβώσει τις ανθρωπιστικές
συνθήκες στη

Γάζα, να προωθήσει τη δημιουργία ενός

βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους και να
ελέγξει τη χρήση των κονδυλίων της
στην περιοχή.

ΕΕ

«Η ομάδα GUE/NGL διαμαρτύρεται για το
ότι η αρχική άδεια εισόδου στην περιοχή
ανακλήθηκε και επαναλαμβάνει την

αλληλεγγύη της προς τον παλαιστινιακό
λαό στην αναζήτηση μιας λύσης δύο

κρατών στη συνεχιζόμενη διαμάχη.»

Kυριακοσ Τριανταφυλλιδησ και Γεωργιοσ Τουσασ

«Οι οργανώσεις αυτές εργάζονται νόμιμα και μοναδικό τους
«έγκλημα» είναι η διεκδίκηση των αναφαίρετων ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της ελευθερίας του παλαιστινιακού λαού.
Πρόκειται για μία ακόμη πράξη καταστολής, μέρος της
πολιτικής του Ισραήλ κατά του παλαιστινιακού λαού, την
οποία θα πρέπει να αποκηρύξουμε. Η ΕΕ θα πρέπει να
στείλει ένα σαφές μήνυμα στο Ισραήλ ότι οι ενέργειες αυτές
είναι απαράδεκτες και έχουν μεγάλη βαρύτητα στις σχέσεις

ΕΕ.»
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ GUE/NGL
του με την

Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Απολογισμός του πρώτου μισού της θητείας, 2009-2011
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• Φεβρουάριος 2010: Το 2009, ο Νοτιοαφρικανός
δικαστής Richard Goldstone ηγήθηκε μιας διερευνητικής
αποστολής του ΟΗΕ για τη διερεύνηση των παραβιάσεων
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διάρκεια του πολέμου
της

Γάζας. Η έκθεση που ακολούθησε, η οποία
Σεπτέμβριο του 2009, επεσήμανε τα

δημοσιεύτηκε τον

εγκλήματα και τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού
δικαίου από τους Ισραηλινούς κατά του παλαιστινιακού
λαού.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζήτησε την υλοποίηση
Φεβρουάριο του 2010.

των συστάσεων της έκθεσης τον

«Είναι υποχρέωσή μας να πιέσουμε για μια δίκαιη λύση και
την εγκαθίδρυση ειρήνης. Η έκθεση Goldstone θα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί για να δώσει νέα ώθηση στην επίτευξη μιας
δίκαιης λύσης.»

Κυριάκος Τριανταφυλλίδης
• Ιούλιος 2011. Επτά ευρωβουλευτές της GUE/
NGL βρέθηκαν στην Παλαιστίνη για μια διάσκεψη και
επίσκεψη στην Ιερουσαλήμ ώστε να υποστηρίξουν και να

προωθήσουν τον στόχο της αναγνώρισης παλαιστινιακού

4ης Ιουνίου 1967, δύο μήνες
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
στην οποία συζητήθηκε το παλαιστινιακό ζήτημα. Οι επτά
κράτους στα σύνορα της

πριν από μια σημαντική

ευρωβουλευτές που αποτελούσαν την αντιπροσωπεία ήταν

Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, η Bairbre de Brún, ο Patrick
Le Hyaric, ο Γεώργιος Τούσας, ο João Ferreira, ο Søren
Søndergaard και ο Τάκης Χατζηγεωργίου.
ο

Σεπτεμβρίου 2011 προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για
την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.
«Πέρα από τις συνομιλίες για την επίλυση του πολιτικού
προβλήματος, το ενισχυμένο καθεστώς για τους
Παλαιστίνιους θα ήταν ωφέλιμο για την επίλυση άλλων
ξεχωριστών, όμως σημαντικών ζητημάτων όπως η ασφάλεια,
η εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων, οι πρόσφυγες και το
καθεστώς της Ιερουσαλήμ.»
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης
• Σεπτέμβριος/Οκτώβριος 2011: Μια επιστολή

συνυπογεγραμμένη από μέλη της ομάδας εστάλη στην
κ.

Catherine Ashton, Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, σχετικά
με την κατάσταση των 6.000 κρατούμενων Παλαιστινίων
που βρίσκονταν σε απεργία πείνας, προκειμένου να
διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες κράτησής τους, από
τις 28 Σεπτεμβρίου 2011. Η GUE/NGL επικρότησε τη
συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τον

Ahmad Dari, Leila Shahid, Bassem Masry
«Η διάσκεψη και η επίσκεψή μας στην Ιερουσαλήμ και τη
Δυτική Όχθη δεν θα μπορούσαν να έχουν προγραμματιστεί
σε καταλληλότερη χρονική στιγμή: κατά τη μεγαλύτερη
λαϊκή και ειρηνική εξέγερση στον αραβικό κόσμο· μετά
την πολυαναμενόμενη συμφωνία συμφιλίωσης μεταξύ
των παλαιστινιακών φατριών· μόνο μία ημέρα πριν από
μια σημαντική διάσκεψη του

Κουαρτέτου· μόλις ένα

μήνα πριν από τον ήδη επιτευχθέντα στόχο που έθεσε ο

Πρωθυπουργός Fayyad για την ολοκλήρωση της κρατικής
ανοικοδόμησης· και μόλις δύο μήνες πριν την απόφαση
της Παλαιστινιακής Αρχής να υποβάλει το ζήτημα του
παλαιστινιακού κράτους στη Γενική Συνέλευση των
Ηνωμένων Εθνών.»
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης
• Σεπτέμβριος 2011: Οι ευρωβουλευτές της GUE/NGL

εξέφρασαν έντονα τα αιτήματά τους για την υποστήριξη

ΕΕ όσον αφορά την ένταξη της Παλαιστίνης στα
Ηνωμένα Έθνη και την αναγνώριση του παλαιστινιακού
κράτους στα σύνορα πριν το 1967, συμπεριλαμβανομένης
της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, σε μια συζήτηση πριν από το
αίτημα του Προέδρου της Παλαιστινιακής αρχής στις 23
της
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Οκτώβριο του 2011 για την απελευθέρωση του Ισραηλινού
στρατιώτη Gilad Shalit, καθώς και περίπου χιλίων
Παλαιστινίων κρατουμένων κατά τους ερχόμενους μήνες.
«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική και πολυαναμενόμενη
στιγμή για τους κρατούμενους και τις οικογένειές τους. Τώρα
είναι καιρός το Ισραήλ να άρει τον αποκλεισμό της Γάζας και
να αντιμετωπίσει άλλα ζητήματα, τα οποία θα διευκόλυναν
την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τον Πρόεδρο
Abbas.»
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης
ΟΙ ΣΤΟΛΟΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Τρεις αποκαλούμενοι «Στόλοι της Ελευθερίας»

απέπλευσαν από λιμένες σε όλο τον κόσμο με στόχο τη
διακοπή του αποκλεισμού της

Γάζας και τη μεταφορά

τροφίμων, φαρμάκων και οικοδομικών προμηθειών στον
αποκλεισμένο πληθυσμό.

Ο πρώτος ήταν ένας στόλος
750 συμμετέχοντες από
περισσότερες από 60 χώρες, συμπεριλαμβανομένων
κυβερνητικών, βουλευτών, Ευρωπαίων και Αράβων
εννέα πλοίων που μετέφεραν

ΠΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΟΜBIA
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Τον Ιούνιο του 2009, μια ομάδα 8 ευρωβουλευτών της
GUE/NGL (Lothar Bisky, Eva-Britt Svensson, Helmut Scholz, Jean-Luc Mélenchon, Patrick Le Hyaric,
Νίκος Χουντής, Bairbre de Brún και João Ferreira)
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F
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τοποθετήθηκαν ενάντια στο κύμα βίας από περουβιανούς
κυβερνητικούς παράγοντες κατά των ιθαγενών της περιοχής

Αμαζονίου. Με διακήρυξή τους, παρότρυναν την
Επιτροπή να ακυρώσει τον γύρο διαπραγματεύσεων ΕΕΚοινότητας των Άνδεων που είχε προγραμματιστεί να
διεξαχθεί στη Μπογκοτά. Λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα,
η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις συνομιλίες με το Περού
και την Κολομβία σχετικά με τη διεξαγωγή ελεύθερων
εμπορικών συναλλαγών, παρά την αυξανόμενη αντίθεση
του

της κοινωνίας των πολιτών και στις δύο χώρες λόγω του

περιεχομένου της συμφωνίας και λόγω της κατάστασης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Προβαίνοντας με βιασύνη στην ολοκλήρωση αυτών των

διαπραγματεύσεων με τις δύο κυβερνήσεις με το χειρότερο
ιστορικό στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην
περιοχή, η

BREAKING THE SIEGE
Vangelis Pissias Founding member of Free Gaza
Dror Freiler European Jewish for Just Peace
Huwaida Arraf International law expert from Palestine

Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποστέλλει ένα μήνυμα το

οποίο δίνει προτεραιότητα στα επιχειρηματικά συμφέροντα

Nikolaos Chountis MEP GUE/NGL
Willy Meyer MEP GUE/NGL
Raül Romeva I Rueda MEP Verts/ALE

EP Strasbourg - room LOW S2.1 • Tuesday 10 May - 14:30 - 16:00

έναντι των πολιτικών ελευθεριών και της δημοκρατίας.»

Helmut Scholz

EUROPEAN UNITED LEFT • NORDIC GREEN LEFT
EUROPEAN PARLIAMENTARY GROUP

αξιωματούχων, καθώς και ακτιβιστών όλων των ηλικιών.

Το
9

πλοίο αυτό δέχθηκε επίθεση από τον ισραηλινό στρατό και
άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Δύο ευρωβουλευτές της GUE/NGL, ο Willy Meyer και
ο Paul Murphy, έλαβαν μέρος στον δεύτερο Στόλο της
Ελευθερίας υπό την αιγίδα του κινήματος «Ελευθερώστε τη
Γάζα» και της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας για τον Τερματισμό
της Πολιορκίας της Γάζας. Το ταξίδι ματαιώθηκε αφότου

Hearing

COLOMBIANS FOR PEACE

δύο σκάφη υπέστησαν δολιοφθορά και οι ελληνικές αρχές
αρνήθηκαν να επιτρέψουν σε πολλά σκάφη που είχαν
αγκυροβολήσει σε ελληνικά ύδατα να αποπλεύσουν
από τους λιμένες της χώρας.

Στον τρίτο στόλο, ο
Paul Murphy και άλλοι συμμετέχοντες
στο στόλο «Κύματα Ελευθερίας» συνελήφθησαν από τις
ισραηλινές αρχές σε διεθνή ύδατα στα ανοικτά της Γάζας.
Μετά τη σύλληψη αυτή, η Ομάδα ανέλαβε δράση τόσο
στις Βρυξέλλες όσο και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ,
αποστέλλοντας επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΕΕ, Jerzy
Buzek, με το αίτημα να παρέμβει για την απελευθέρωση των
συλληφθέντων, έστειλε
ευρωβουλευτής

PIEDAD CÓRDOBA

former Senator of Colombia & Human Rights defender
hosted by Willy Meyer GUE/NGL

πρεσβείες του Ισραήλ

30 November 2011

ομάδα διοργάνωσε

European Parliament • Brussels

επίσης επιστολές

διαμαρτυρίας προς τις
σε όλη την

ΕΕ. Η

διαδήλωση έξω από
την πρεσβεία του

Ισραήλ στις Βρυξέλλες
κατά του συμβάντος,
απαιτώντας την

απελευθέρωση των
κρατουμένων.

13:00 - 14:00 • room PHS 01C051

Gauche Unitaire Européenne • Gauche Verte Nordique
GROUPE PARLEMENTAIRE EUROPÉEN

GUE/NGL
www.guengl.eu

ΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΟΥ ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ

Ο Πρόεδρος της GUE/NGL, Lothar Bisky,
παρακολούθησε την 8η Συνεδρίαση του Φόρουμ του Σάο
Πάολο στη Managua της Νικαράγουα, και εξέφρασε την
αλληλεγγύη της Ομάδας προς τις δυνάμεις τις αριστεράς
στη Λατινική Αμερική, την ελπίδα για τη διατήρηση στενών

δεσμών και τη δέσμευση για την στενή παρακολούθηση των
εξελίξεων και των επιτευγμάτων τους.
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Κόμμα για μια Δημοκρατική Κοινωνία
- DTP – και την επιβολή πενταετούς απαγόρευσης της
πολιτικής δραστηριότητας σε 37 ηγετικά μέλη του DTP,
καθώς και στη Leyla Zana, πολιτική ακτιβίστρια κουρδικής
καταγωγής και νικήτρια του Βραβείου Sakharov το 2004.
Στον Πρόεδρο του DTP, Ahmet Turk, και την Αντιπρόεδρο,
Ayse Turgut, αφαιρέθηκε η κοινοβουλευτική τους ιδιότητα.
απαγορεύσει το

Hearing

Sri Lanka

Two years after the war:

Will the perpetrators be brought to justice?
WITH SPEAKERS FROM THE TAMIL COMMUNITY & MEPS FROM GUE/NGL

Wednesday 1 June

• 15.00 - 18.30
European Parliament • Brussels • Room ASP 1 G2

EUROPEAN UNITED LEFT • NORDIC GREEN LEFT
EUROPEAN PARLIAMENTARY GROUP

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

Η GUE/NGL διοργάνωσε διάσκεψη για την κατάσταση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σρι Λάνκα, με την

οποία ζητούσε τη διεξαγωγή μιας πραγματικά ανεξάρτητης
και αμερόληπτης διερεύνησης των παραβιάσεων των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν στη διάρκεια
του πρόσφατου πολέμου στη

Σρι Λάνκα.

«Δεν υπάρχει προοπτική εδραίωσης μόνιμης ειρήνης με
βάση το καθεστώς το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος
στην εξουσία στη

Σρι Λάνκα. Κάθε πραγματική έρευνα

πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα τμήματα της κοινωνίας,
συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών ενώσεων

και μέσω επιτροπών δημοκρατικά εκλεγμένων από τον

ενδιαφερόμενο λαό και πρέπει να λαμβάνει υπόψη ένα εύρος
δεκαετιών συστηματικής καταστολής των ομιλούντων

Tamil και επιθέσεων κατά των ανθρωπίνων,
οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους.»
Paul Murphy
τη γλώσσα

ΟΙ ΚΟΥΡΔΟΙ

Η ομάδα διοργανώνει μια ετήσια διάσκεψη για την ΕΕ, την
Τουρκία και τους Κούρδους και προσφέρει τη διαρκή της
υποστήριξη προς τις ευρω-κουρδικές ομάδες και ενώσεις
τόσο εντός όσο και εκτός του Κοινοβουλίου.

«Η απόφαση αυτή φέρνει τη χώρα σε μια νέα κρίση, και

είναι αντίθετη με τις προσπάθειες οι οποίες αποσκοπούν
στην επίτευξη ειρηνικής λύσης στο κουρδικό πρόβλημα.

Επιβραδύνει περαιτέρω τον εκδημοκρατισμό στην Τουρκία
και βλάπτει την ενταξιακή πορεία της στην ΕΕ. Η ομάδα

μας θα συνεχίσει να αγωνίζεται κατά των παραβιάσεων των

Κούρδων, έως ότου οι Κούρδοι πολίτες
Τουρκίας εξασφαλίσουν όλα τα ατομικά, πολιτικά

δικαιωμάτων των
της

και πολιτισμικά δικαιώματά τους και μπορέσουν να τα
ασκήσουν.»

Τάκης Χατζηγεωργίου

LEYLA ZANA

• Η ομάδα καταδίκασε την απόφαση του Συνταγματικού
Δικαστηρίου της Τουρκίας τον Δεκέμβριο του 2009 να

Η ομάδα αποδοκίμασε έντονα την καταδίκη της Leyla
Zana, πρώην υποψήφιας για Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης και
τιμηθείσας με το Βραβείο Sakharov – ως οπισθοδρόμηση
για τον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας. Καταδικάστηκε
από το Ποινικό Δικαστήριο του Diyarbakir τον Απρίλιο
του 2010 σε τρία έτη φυλάκισης με την κατηγορία της
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προπαγάνδας για τρομοκρατική οργάνωση, επειδή

μίλησε στην κουρδική γλώσσα σε δύο εκδηλώσεις που
διοργανώθηκαν από το

Diyarbakir το 2008.

Δημοκρατικό Λαϊκό Κόμμα στο

«Η απόφαση η οποία ελήφθη από το Τουρκικό Δικαστήριο

αποτελεί πράξη καταστολής και εκφοβισμού του κουρδικού
λαού και οι προσπάθειες θα πρέπει να αποσκοπούν στην
επίτευξη ειρηνικής λύσης στο κουρδικό πρόβλημα.»

Ομάδα GUE/NGL

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΝΩΣΕΙΣ

Η ΔΥΤΙΚΗ ΣΑΧΑΡΑ ΚΑΙ Η AMINATU
HAIDAR

Τον Δεκέμβριο του 2009, ο Willy Meyer ταξίδεψε στο
Λανζαρότε για να επισκεφτεί την Aminatu Haidar, την
αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Σαχραουί, η
οποία εξορίστηκε από το Μαρόκο, κρατήθηκε στην Ισπανία

παρά τη θέλησή της και πραγματοποίησε απεργία πείνας για

17 ημέρες. Η Ομάδα επανέλαβε την υποστήριξή της προς
την κ. Haidar και τον λαό των Σαχραουί στη διάρκεια της
συνόδου της ολομέλειας του Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο,
προβαίνοντας σε διαμαρτυρία έξω από το ημικύκλιο. Τα

• Τον Σεπτέμβριο του 2009, η ομάδα GUE/NGL εξέφρασε
την αλληλεγγύη της προς την τουρκική συνδικαλιστική
ένωση

KESK (Συνομοσπονδία Δημοσίων Υπαλλήλων)
22 μελών της και καταδίκασε αυτό το

πριν από τη δίκη

τελευταίο παράδειγμα εκφοβισμού που αποσκοπούσε στην
καταστολή του αγώνα της συνδικαλιστικής ένωσης για τα
δικαιώματα των εργαζομένων και τη δημοκρατία.

Η ομάδα
GUE/NGL έστειλε τον ευρωβουλευτή Τάκη Χατζηγεωργίου
να παρακολουθήσει τη δίκη.

ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

• Η GUE/NGL υποστήριξε την ένταξη της Τουρκίας στην
ΕΕ, μετά από ψηφοφορία σχετικά με την έκθεση προόδου
της χώρας τον Μάρτιο του 2011, υπογράμμισε όμως την
ανάγκη τήρησης όλων των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και
των υποχρεώσεων προς την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της.

GUE/NGL Willy Meyer
Νοέμβριο του 2010 τον καταυλισμό
των Σαχραουί στα περίχωρα του El Aaiun, προκειμένου
σχέδια του ευρωβουλευτή της
να επισκεφτεί τον

να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση
των, περίπου

20.000, Σαχραουί, πουπ μετακινήθηκαν

εκεί ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάστασή τους στις
επικράτειες που κατέχονται από το

Μαρόκο, ανατράπηκαν

όταν η μαροκινή αστυνομία επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος
και τον εμπόδισε να αποβιβαστεί.

Λίγες ημέρες αργότερα,
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για την Αλληλεγγύη προς το Λαό της Δυτικής Σαχάρας
αποκήρυξε τη βίαιη επίθεση στον καταυλισμό Dignidad
των Σαχραουί στο El Aaiun από την αστυνομία και το
στρατό του Μαρόκου. Στα τέλη του Νοεμβρίου του 2011,
το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα το οποίο καταδίκαζε
την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα και καλούσε την ΕΕ
να αναλάβει επειγόντως μέτρα, προκειμένου να θέσει σε
η διακομματική ομάδα του

«Σε βασικά ζητήματα, όπως τα δικαιώματα και οι ελευθερίες
των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών ενώσεων, τα

εφαρμογή μηχανισμούς οι οποίοι θα διασφαλίσουν το

Σαχραουί.

δικαιώματα των γυναικών και η προστασία των βασικών

δικαίωμα αυτοδιάθεσης των

Ακόμη περισσότερα πρέπει να γίνουν από την πλευρά της
Τουρκίας, όσον αφορά την επίτευξη μιας πραγματικής
πολιτικής λύσης στο Κουρδικό πρόβλημα, την αναγνώριση
της γενοκτονίας των Αρμενίων, την ομαλοποίηση των

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επανεξετάσει τη θέση

ελευθεριών, η

Τουρκία πρέπει να τηρήσει το διεθνές δίκαιο.

σχέσεων με τις γειτονικές χώρες και τέλος την κατοχή της

Κυπριακής Δημοκρατίας.»
Τάκης Χατζηγεωργίου

της και να εγκαινιάσει μια ισχυρή πολιτική η οποία θα

εξασφαλίζει την άσκηση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης

Σαχραουί με τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος.»
Willy Meyer
των
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Πολιτικές ελευθερίες, θεμελιώδη και ανθρώπινα
Η Ομάδα θεωρεί ότι στη δημοκρατία τα πολιτικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες δεν πρέπει να
παραβιάζονται ποτέ.

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SWIFT

Μια συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, η οποία επιτρέπει τη
διαβίβαση των χρηματοοικονομικών στοιχείων των πολιτών της ΕΕ
μέσω του τραπεζικού συστήματος SWIFT θεωρήθηκε από την ομάδα
GUE/NGL ως παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των λαών κατά
την ψήφισή της από το Κοινοβούλιο, όπου απορρίφθηκε δύο φορές
προτού τελικά εγκριθεί.
«Το τραπεζικό σύστημα SWIFT είναι ενδεικτικό των αναγκαίων

κακών από πλευράς ασφάλειας που επιβάλλονται στο όνομα της

καταπολέμησης της τρομοκρατίας και που παραβλέπουν τα θεμελιώδη
δικαιώματα των συμπολιτών μας.»

Marie-Christine Vergiat

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (PNR)

Αντιδρώντας στα σχέδια της Επιτροπής για μια νέα συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σχετικά με την ανταλλαγή των δεδομένων
πτήσης των επιβατών στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματος, η GUE/NGL δήλωσε
ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να τηρείται πλήρως ενήμερο σχετικά με τις συνομιλίες για τη νέα συμφωνία και παρότρυνε όλα τα
θεσμικά όργανα να σεβαστούν πλήρως το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των 500 εκατομμυρίων πολιτών
της ΕΕ. Εν συνεχεία, η ομάδα εξέφρασε τη διαμαρτυρία της κατά των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Επιτροπής και τρίτων χωρών,

ΗΠΑ, του Καναδά και της Αυστραλίας, σχετικά με τη συλλογή και διατήρηση δεδομένων για όλους
Μετά από μία ακόμη συμφωνία σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων, η οποία δρομολογήθηκε μεταξύ της
ΕΕ και της Αυστραλίας, η ομάδα ζήτησε τον έλεγχο της συμφωνίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ως προς τη συμμόρφωσή της με
τις Συνθήκες. Ωστόσο, το αίτημα αυτό συνάντησε την αντίθεση των μεγαλύτερων πολιτικών ομάδων.
συμπεριλαμβανομένων των
τους επιβάτες πτήσεων.

«Πρέπει να τηρηθούν οι αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Οι ΗΠΑ δεν αποτελούν
Πολλοί πολίτες έχουν ήδη έρθει αντιμέτωποι με
διοικητικές επιβαρύνσεις και, επιπλέον, λόγω της υποψίας συμμετοχής σε τρομοκρατικές ενέργειες. Οι
συμπεριφορές αυτές ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια όσον αφορά την παραβίαση των δικαιωμάτων.»
Marie-Christine Vergiat
μοντέλο ανθρωπίνων δικαιωμάτων προς μίμηση.

«Θεωρούμε ότι η νομική βάση της συμφωνίας με την Αυστραλία δεν είναι κατάλληλη και επιθυμούμε
σαφείς απαντήσεις σχετικά με τη χρήση καταστάσεων με τα ονόματα των επιβατών στο αμερικανικό

Πρόγραμμα Ασφαλών Πτήσεων. Πρόκειται για το θεμελιώδες δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, όπως
συνιστάται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
Cornelia Ernst
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ΣΑΡΩΤΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Η GUE/NGL εξέφραζε διαρκώς την αντίθεσή της στη χρήση σαρωτών σώματος στα αεροδρόμια στη διάρκεια
συζητήσεων επί του θέματος, επειδή παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή και τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις
ελευθερίες.
«Οι σαρωτές σώματος εισβάλλουν στην ιδιωτικότητα και δεν συνάδουν με το σεβασμό των θεμελιωδών
δικαιωμάτων και ελευθεριών. Οι επιπτώσεις στην υγεία δεν είναι ακόμη σαφείς. Εφόσον δεν μπορούν να
αποκλειστούν οι κίνδυνοι για την υγεία, η χρήση σαρωτών σώματος είναι ανεύθυνη. Οι σαρωτές σώματος

αποτελούν πραγματικούς κινδύνους καθώς ο κίνδυνος δυσλειτουργίας και κατά συνέπεια ψευδούς συναγερμού
είναι σοβαρός.»

Sabine Wils

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Ο Ιταλός πρωθυπουργός, Silvio Berlusconi, δέχθηκε κριτική από τους βουλευτές του ΕΚ για την παραβίαση των αρχών της
ελευθερίας και του πλουραλισμού του Τύπου στη χώρα του. Η αυτοκρατορία των ΜΜΕ του Berlusconi περιλαμβάνει πολλούς
τηλεοπτικούς σταθμούς, εφημερίδες, εκδοτικούς οίκους, διαφημιστικές εταιρείες, ασφαλιστικά και τραπεζικά δίκτυα, ενώ έχει επίσης
επηρεάσει τους διορισμούς στον τομέα των κρατικών ΜΜΕ.
«Ένα τέτοιο σύστημα λογοκρισίας δεν είναι συμβιβάσιμο με τον αναγκαίο δημοκρατικό ανταγωνισμό που μόνο ο πραγματικός
πλουραλισμός του Τύπου και των ΜΜΕ επιτρέπει.»
Patrick Le Hyaric

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Η ουγγρική κυβέρνηση, η οποία ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2011, θέσπισε νομοθεσία η οποία έθετε υπό
αμφισβήτηση την ελευθερία του Τύπου στην εν λόγω χώρα και έδινε στην κυβέρνηση άνευ προηγουμένου έλεγχο και εξουσία στον
τομέα των ΜΜΕ. Η Ομάδα άσκησε κριτική στο νόμο αυτό.
«Ο νόμος δεν θα καλύπτει μόνο το περιεχόμενο, αλλά μπορεί
επίσης να επιβάλει πρόστιμα που θα απειλούσαν την ύπαρξη
ορισμένων

ΜΜΕ. Οι καθησυχαστικές δηλώσεις της ουγγρικής

κυβέρνησης, όπως η αμφιλεγόμενη αναφορά σε μεταφραστικά

προβλήματα, δεν μπορούν να κρύψουν το γεγονός ότι ο νόμος
αυτός συνεπάγεται κεντρικό έλεγχο των κρατικών

Lothar Bisky

ΜΜΕ.»

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
• Πρόγραμμα της Στοκχόλμης
Η ομάδα καταψήφισε το αποκαλούμενο
Πρόγραμμα της Στοκχόλμης το οποίο

αποσκοπεί στην εξασφάλισης μιας περιοχής
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

(2010-2014), επειδή απέτυχε κατά πολύ
όσον αφορά τις δυνατότητές του να

προσφέρει προστασία των θεμελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους
πολίτες που ζουν στην

ΕΕ.

«Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης δεν

ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του
σήμερα.

Η μεγαλύτερη αστοχία του είναι
«Ευρώπη
δικαιοσύνης» που χορηγεί πολιτικά και
ότι επιδιώκει να δημιουργήσει μια

ανθρώπινα δικαιώματα στους πολίτες της

ΕΕ, όχι όμως σε όλους τους ανθρώπους που
ζουν στην ΕΕ.»
Cornelia Ernst
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«Οι πολίτες θα έπρεπε να βρίσκονται στο επίκεντρο του
Προγράμματος της Στοκχόλμης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
εγκρίνει και εφαρμόζει μέτρα τα οποία οδηγούν σε

παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής και της αξιοπρέπειας.

Είναι

παράλογο να θεωρούνται όλοι οι μετανάστες εγκληματίες και
δυνητικοί τρομοκράτες.»

Κυριάκος Τριανταφυλλίδης
• Πρόγραμμα επανεγκατάστασης προσφύγων
Στη διάρκεια συζήτησης σχετικά με την πρόταση
δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Επανεγκατάστασης, η GUE/NGL ανέφερε ότι για το εν
λόγω πρόγραμμα θα επιθυμούσε: να λαμβάνει υπόψη

την ανάγκη γρήγορης και κατάλληλης ανταπόκρισης σε

περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να εκτιμά τις ανάγκες των
προσφύγων οι οποίοι πρόκειται να επανεγκατασταθούν,

να συνεπάγεται εμπειρογνωμοσύνη και να επιτρέπει την
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών, να σέβεται

την ανάγκη αξιολόγησης της ποιότητας της υποδοχής και
ενσωμάτωσης στις χώρες υποδοχής, να παρέχει δομημένη
συνεργασία σε δραστηριότητες επανεγκατάστασης εντός
της

ΕΕ, να συγκροτήσει ένα γραφείο υποστήριξης για

τη διαχείριση όλων των πληροφοριών και την παροχή

συνδρομής στα κράτη μέλη για τα δικά τους προγράμματα.

• Επαναπροώθηση
Μετά από φήμες ότι ένα ιταλικό σκάφος επρόκειτο να
στείλει πίσω στην Τυνησία περίπου χίλιους μετανάστες
οι οποίοι είχαν φτάσει στη νήσο Λαμπεντούσα, η GUE/
NGL εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της με τις εν λόγω
απάνθρωπες πρακτικές που παραβιάζουν τα ευρωπαϊκά
πρότυπα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

MUMIA ABU-JAMAL

Η ομάδα έχει στηρίξει την υπόθεση του Mumia Abu-Jamal,
πρώην δημοσιογράφου και ακτιβιστή για τα δικαιώματα των
μαύρων, ο οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο στις
το

ΗΠΑ
1982 για φόνο και είναι ένας από τους πιο γνωστούς

Αμερικανούς που τους έχει επιβληθεί η θανατική ποινή.
Η ομάδα προσκάλεσε τον δικηγόρο του Abu-Jamal, Robert
Bryan, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να
συζητήσουν για δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και
κατά της θανατικής ποινής και υπέβαλαν μια γραπτή

Αμερικανική Πρεσβεία στις Βρυξέλλες,
171 βουλευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, στην οποία ζητούσαν μια δίκαιη δίκη. Τον
Δεκέμβριο του 2011, η ομάδα επικρότησε το γεγονός ότι η
θανατική ποινή μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη.
δήλωση στην

υπογεγραμμένη από

«Επικροτούμε τη σπουδαία
είδηση, όμως ο αγώνας δεν
έχει τελειώσει. Η απόφαση του

εισαγγελέα να μειώσει την ποινή
δεν απαντά το ερώτημα κατά
πόσον ο

Mumia καταδικάζεται,
Εάν είναι

παρότι είναι αθώος.

αθώος, η ισόβια κάθειρξη είναι
επίσης τελείως απαράδεκτη.

Για

τον λόγο αυτό, ζητώ από όλους
να συνεχίσουν να αγωνίζονται,
προκειμένου να εξασφαλίσουν

Mumia μια νέα και δίκαια δίκη.»
Søren Søndergaard
στον

ΡΟΜΑ

Η GUE/NGL έμεινε σταθερή στην υποστήριξή της για
τους Ρομά, τη μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα της ΕΕ,
και αναπόσπαστο μέρος της πολιτισμικής κληρονομιάς
της κεντρικής

Ευρώπης. Ωστόσο, αυτή η εθνοτική ομάδα

υφίσταται όλο και περισσότερο κάθε είδους διάκριση και

«Η επαναπροώθηση απαγορεύεται από τη Σύμβαση
της Γενεύης του 1951 για τους πρόσφυγες. Ίσως η
κυβέρνηση Berlusconi έχει ξεχάσει ότι το 2005, η Ιταλία
είχε ήδη αποδοκιμαστεί για παρόμοιες παραβιάσεις

Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Ελπίζω ότι η Ιταλία δεν θα κάνει το ίδιο
λάθος ξανά, γιατί, διαφορετικά, μπορεί να είναι βέβαιη ότι θα
κάνουμε ό,τι μπορούμε για την εμποδίσουμε.»
Cornelia Ernst
ανθρωπίνων δικαιωμάτων με ένα ψήφισμα του

προκαταλήψεις.

Η ομάδα έχει ζητήσει επανειλημμένως την
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής
για τους Ρομά, ιδίως μετά το κύμα απελάσεων Ρομά
από τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Αυστρία, τη Γερμανία και
τη Σουηδία. Όταν η Επιτροπή τελικά ανακοίνωσε την
εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης

πολυαναμενόμενη πολιτική της για τον συντονισμό των

Ρομά, η
GUE/NGL επικρότησε το πλαίσιο, επέκρινε όμως
συγκεκριμένες παραμέτρους.
εθνικών στρατηγικών ενσωμάτωσης των

«Λυπούμαστε βαθιά που η στρατηγική αυτή δεν εκτείνεται

πέρα από την εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγεία και τη

στέγαση και δεν περιέχει ειδικούς στόχους για τα κράτη μέλη.

Όσο δεν καταπολεμούμε τη διαδεδομένη εχθρότητα κατά
των Ρομά και όσο δεν αλλάζει η κατάσταση των Ρομά και
εάν, επιπλέον, τα κράτη μέλη δεν θέσουν σε εφαρμογή τη
στρατηγική, ολόκληρο το σχέδιο παραμένει μάταιο, επειδή
δεν προβλέπονται κυρώσεις.»
Cornelia Ernst
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΩΝ
ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ

Στη διάρκεια συζήτησης στην ολομέλεια επί του θέματος, η
GUE/NGL δήλωσε ότι θεωρεί ότι ζευγάρια τα οποία έχουν
δηλωθεί ή παντρευτεί επίσημα σε κράτος μέλος της ΕΕ δεν
θα πρέπει να υφίστανται διακρίσεις σε άλλη χώρα της ΕΕ.

HEARING

Take the Initiative

«Η άσκηση του κοινοτικού δικαιώματος ελευθερίας

μετακίνησης των εργαζομένων σε ορισμένες χώρες
της

ΕΕ θα σήμαινε ότι τα ομόφυλα ζευγάρια θα έχαναν

ορισμένα θεμελιώδη δικαιώματα, για παράδειγμα, στον
τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων.

Ενώ τα παντρεμένα ετερόφυλα ζευγάρια μπορούν απλά
να διατηρήσουν το καθεστώς τους, τα ομόφυλα ζευγάρια
δεν μπορούν. Συνεπώς, το δικαίωμα της ελευθερίας
μετακίνησης περιορίζεται. Η GUE/NGL δεν τάσσεται υπέρ
της παρουσίασης προτάσεων από την Επιτροπή για την
εναρμόνιση του οικογενειακού
δικαίου στο πεδίο αυτό.

Ο τομέας

αυτός παραμένει στη δικαιοδοσία
των κρατών μελών.
από την

Ζητήσαμε

Επιτροπή να παρουσιάσει

προτάσεις που να διασφαλίζουν ότι
τα δικαιώματα που απολαμβάνουν
οι απασχολούμενοι και οι

The European Citizens’ Initiative
European Parliament Brussels room ASP 1 G 2

15 September 2010

EUROPEAN UNITED LEFT • NORDIC GREEN LEFT

αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι

EUROPEAN PARLIAMENTARY GROUP

σε συνάρτηση με την ελευθερία

μετακίνησης είναι ίδια για όλους.»

Dennis de Jong

Το Κοινοβούλιο συζήτησε ένα σχέδιο της Επιτροπής να

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

επιτραπεί στα κράτη μέλη να επανεισαγάγουν προσωρινά

Μια έκθεση σχετικά με την εμπορία ανθρώπων, η οποία θα
είχε τεράστια σημασία για τα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα

εμπορίας, επικροτήθηκε από την ομάδα, η οποία παρότρυνε
τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις προτάσεις της.

«Η GUE/NGL επικροτεί το ευρύ φάσμα του σχεδίου,
παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι θα τιμωρήσει την
εξαναγκαστική πορνεία, τη δουλεία, την καταναγκαστική
εργασία και την αφαίρεση οργάνων. Ζητούμε η νομοθεσία
να μην εστιαστεί στην ποινικοποίηση των θυμάτων. Το
επαναλαμβανόμενο μοτίβο του φύλου που διατρέχει την
έκθεση αυτή επικροτείται, όπως και η ρητή αναφορά της

στην ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες, των
άρρωστων γυναικών και των εγκύων και των παιδιών

ΣΕΝΓΚΕΝ

– τα

κράτη μέλη θα πρέπει να το λάβουν αυτό σοβαρά υπόψη
τους.»

Cornelia Ernst

Σένγκεν, μετά από τη
Βορειοαφρικανών προσφύγων που ακολούθησαν
μετά την Αραβικής Άνοιξης. Η GUE/NGL τάχθηκε
σθεναρά κατά του σχεδίου αυτού, δηλώνοντας ότι η ΕΕ δεν
μπορεί και δεν πρέπει να παραμερίσει τη Συνθήκη Σένγκεν.
συνοριακούς ελέγχους στο χώρο
συρροή

«Θεωρώ ότι είναι «σουρεαλιστικό» να αμφισβητείται η
ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων στην Ευρώπη και τα
εθνικά σύνορα να πρέπει να επανακαθορισθούν, ώστε να
ανταποκρίνονται στη «ροή» μεταναστών που έρχεται την
Ευρώπη μετά την επανάσταση στην Τυνησία. Ο Sarkozy και
ο Berlusconi προσβλέπουν στα εκλογικά τους συμφέροντα,

χειραγωγώντας τους φόβους των λαών και κάνοντας τους να
νιώθουν ότι δέχονται εισβολή.

Δεν θα πρέπει να στείλουμε

ένα διαφορετικό μήνυμα στις αναδυόμενες δημοκρατίες

Μεσογείου;»
Marie-Christine Vergiat
στην άλλη πλευρά της

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η GUE/NGL επικρότησε την ψηφοφορία του Κοινοβουλίου
επί της Πρωτοβουλίας Πολιτών της ΕΕ, ενός κανονισμού
της ΕΕ με τον οποίο ένα εκατομμύριο πολίτες μπορούν
να ζητήσουν από την Επιτροπή την κατάρτιση νέου νόμου
της ΕΕ. Ορισμένοι βουλευτές της Ομάδας επεσήμαναν
ελλείψεις, ιδίως ότι δεν περιελάμβανε τη συμμετοχή όλων
των κατοίκων της ΕΕ και όχι απλώς πολιτών της ΕΕ. Η
ομάδα υποσχέθηκε να ασκήσει πίεση για περισσότερες
βελτιώσεις, όταν η

Πρωτοβουλία θα υποβαλλόταν σε

αναθεώρηση τρία έτη μετά.

«Έχουμε δύο επιλογές. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια
πρωτοβουλία η οποία παρέχει δικαιώματα και περιλαμβάνει
συμμετοχή των πολιτών, ιδίως των νέων, ή μπορούμε

να δημιουργήσουμε έναν απροσπέλαστο γραφειοκρατικό

εφιάλτη με μια ολόκληρη σειρά περιορισμών και εμποδίων.»

Bairbre de Brún

Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Απολογισμός του πρώτου μισού της θητείας, 2009-2011
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Ισότητα των φύλων

Όπως και στην προηγούμενη θητεία, η ομάδα
επανέλαβε την υποστήριξή της για τον συνεχή
αγώνα των γυναικών για ισότητα, ελευθερία και
κοινωνική δικαιοσύνη στην Ευρώπη και σε όλο
τον κόσμο.
ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
• Ένας από τους πιο σημαντικούς αγώνες του πρώτου
μισού της θητείας αφορούσε το ζήτημα όλων των

• Οι βουλευτές της GUE/NGL που είναι μέλη της
Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών παρότρυναν τη

επανειλημμένα την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού έτους

αυτών των εγκλημάτων.

μορφών βίας κατά των γυναικών.

Η ομάδα έχει ζητήσει

για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και για
να προσεγγίσει η

ΕΕ το ζήτημα από την οπτική γωνία της

ισότητας, από την άποψη ότι αποστερεί σε γυναίκες και
κορίτσια τα ανθρώπινα δικαιώματά τους.

Ending violence against women
The EU must take action now!
PUBLIC SEMINAR
European Parliament
Brussels

23 November 09.00 - 12.30
Seminar language: English

The European parliament has repeatedly taken a strong stand against violence against
women. In its report adopted on April 5 2011 (Svensson (2011)0127), an almost
unanimous European Parliament put forward precise demands for EU action, including:

•
•
•
•
•

An overarching strategy to end all forms of violence against women
An EU directive against violence against women, including specific
measures related to prevention, prosecution and protection, and
service provision.
Increased funding for actions against violence against women
A European Year on zero tolerance against violence against women
Increased support and funding for women’s shelters and groups
working to end violence against women

What we need is a coherent strategy taking on all aspects of violence against women,
addressing the health- and social aspects, prevention and protection - focusing on the
needs and realities of women.
This seminar will explore the state of play and all participants are invited to bring their experiences - to
share and to mobilise in view of ensuring that the EU takes the necessary steps to make a real contribution to ending violence against women in Europe.

EUROPEAN UNITED LEFT • NORDIC GREEN LEFT
EUROPEAN PARLIAMENTARY GROUP
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«Η βία αποστερεί σε γυναίκες και κορίτσια τα ανθρώπινα
δικαιώματά τους, επηρεάζοντας τις καθημερινές ζωές
τους. Πρέπει να σπάσουμε τη σιωπή και να συνεργαστούμε
στο πλαίσιο των πολιτικών συστημάτων και έξω από αυτά,
προκειμένου να εξαλείψουμε την εν λόγω μορφή βίας.»
Eva-Britt Svensson

θέσπιση αυστηρότερης νομοθεσίας κατά των δραστών

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει συνεπώς να αναλάβει τις

ευθύνες της και να θεσπίσει την απαιτούμενη νομοθεσία για
να τεθεί τέρμα σε αυτή τη βία.»

Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst,
Kartika Liotard
• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε ένθερμα μια
έκθεση της ευρωβουλευτίνας της GUE/NGL και Προέδρου
της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών, Eva-Britt
Svensson, σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Το κείμενο
διακήρυττε την ακλόνητη δέσμευση για την καταπολέμηση
της βίας κατά των γυναικών, την ανάγκη για πραγματικά
μέτρα καταπολέμησης της βίας και τη θέσπιση μιας

ευρωπαϊκής οδηγίας ενάντια στη βία κατά των γυναικών, η
οποία θα καθιστούσε την
πολίτες.

ΕΕ ασφαλέστερη για όλους τους

«Πρέπει να δώσουμε τέλος
στη βία με βάση το φύλο. Ο
βιασμός και άλλες μορφές

σεξουαλικής βίας κατά των
γυναικών θα πρέπει να

αναγνωρίζονται ως έγκλημα
σε ολόκληρη την

ΕΕ και

οι δράστες να διώκονται
αυτομάτως.

Μια ευρωπαϊκή

οδηγία για την καταπολέμηση
της βίας κατά των γυναικών
θα καθιστούσε την
πολίτες.»

ΕΕ πολύ πιο ασφαλή για όλους τους

Eva-Britt Svensson

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας του
2010, η GUE/NGL κάλεσε την ΕΕ να λάβει μέτρα για
την αντιμετώπιση της φτώχειας και της επισφαλούς
κατάστασης των γυναικών.

Τόνισε ότι η προτεινόμενη
ΕΕ 2020 δεν ανταποκρίνεται στις προκλήσεις
που αντιμετωπίζουμε. Χρειαζόμαστε μια νέα ευρωπαϊκή
στρατηγική για την κοινωνική ανάπτυξη και την πρόοδο, για
τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών των γυναικών, για τη
στρατηγική

διασφάλιση αυξημένων επενδύσεων στον τομέα της υγείας

και της εκπαίδευσης, και την αναδιαμόρφωση των πολιτικών
της

ΕΕ για τη φροντίδα των παιδιών και άλλων εξαρτημένων

ατόμων.

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ
Η έκθεση της Ilda Figueiredo η οποία ζητούσε σημαντικές
αλλαγές πολιτικής και αυξημένα μέτρα όσον αφορά

την ισότητα των φύλων, καθώς και ενισχυμένη θεσμική

ΕΕ, υποστηρίχθηκε ευρέως από το
Κοινοβούλιο, το οποίο ζήτησε από το Συμβούλιο και την
Επιτροπή να βελτιώσουν τη στρατηγική της ενσωμάτωσης
της διάστασης του φύλου. Η έκθεση αποκάλυψε ελλείψεις
συνεργασία σε επίπεδο

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
Η Ομάδα επικρότησε την ψήφιση από το Κοινοβούλιο μιας
έκθεσης, η οποία όταν θα υλοποιούταν, θα επέκτεινε την
άδεια μητρότητας στις 20 εβδομάδες με πλήρεις αποδοχές
και χορήγηση άδειας πατρότητας δύο εβδομάδων. Ωστόσο,
ένα έτος μετά, οι βουλευτές του ΕΚ της GUE/NGL
καταδίκασαν έντονα το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ
για τον αποκλεισμό της οδηγίας.
«Το γεγονός αυτό δείχνει έλλειψη σεβασμού των
Κοινοβούλιο και κυρίως αποτελεί

ψηφισθέντων στο

οπισθοδρόμηση και έλλειψη σεβασμού των δικαιωμάτων
των γυναικών.

Τον Οκτώβριο του 2010, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της χορήγησης σε όλες τις
εργαζόμενες τουλάχιστον 20 εβδομάδες άδεια μητρότητας,
χωρίς μείωση των απολαβών τους. Τώρα, το Συμβούλιο
απορρίπτει τη θέση μας και τις νέες διατάξεις τις οποίες
ζήτησε το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι τελείως

απαράδεκτο».

Ilda Figueiredo

στην τρέχουσα πολιτική και παρέθεσε σαφείς προτάσεις
για τη διαμόρφωση των μελλοντικών δράσεων στην

ΕΕ,

συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την καταπολέμηση

της βίας κατά των γυναικών, την προώθηση της ισορροπίας
των φύλων σε θέσεις λήψης αποφάσεων και την καλύτερη
θεσμική συνεργασία στην

ΕΕ.

«Ο ρόλος των πολιτικών της ΕΕ είναι η

αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων για τις γυναίκες,

συμπεριλαμβανομένων της καταπολέμησης της φτώχειας
των γυναικών, την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών,

της επίτευξης δικαιότερης κατανομής του πλούτου και των
εισοδημάτων, και της δημιουργίας καλύτερων εργασιακών
συνθηκών.»

Ilda Figueiredo

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Η ομάδα θεώρησε ότι πολλές από τις εκθέσεις
που συζητήθηκαν από το Κοινοβούλιο σχετικά

με τον αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής κρίσης
δεν καταπιάνονται επαρκώς με τον αντίκτυπο των

προβλημάτων που δημιούργησε η κρίση στις γυναίκες.

Hearing

«Εάν σήμερα, στην Ελλάδα, η ηλικία συνταξιοδότησης έχει
αυξηθεί από 5 έως 17 έτη για τις γυναίκες, αυτό οφείλεται

Hosted by

Lothar Bisky President of GUE/NGL
Eva-Britt Svensson Chair of the Committee on Women’s Rights and
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τίθεται υπό αμφισβήτηση.
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Δεν μπορώ να καταλάβω
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τη στρατηγική.

Για τον λόγο

αυτό, θεωρούμε ότι η λύση
στο πρόβλημα μπορεί να

βρεθεί μόνο μέσω του αγώνα
των γυναικών, μέσω του

αγώνα όλων των εργαζομένων

κατά των συνεπειών της κρίσης.»

Χαράλαμπος Αγγουράκης
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ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Εκατό έτη μετά την 1η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
το 1911, η ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/
Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο επανέλαβε ρητά την υποστήριξή της στον
συνεχή αγώνα των γυναικών για ελευθερία και κοινωνική
δικαιοσύνη στην

Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Στη
Αραβικής Άνοιξης, η ομάδα

διάρκεια των γεγονότων της
εξέφρασε:

«την ειλικρινή της αλληλεγγύη, ειδικότερα προς τις γυναίκες
του αραβικού κόσμου, οι οποίες αγωνίζονται και προσπαθούν
να εισακουστούν για την ανατροπή σκληρών δικτατοριών που
κυβερνούν αυτές τις χώρες με αυστηρή πειθαρχία για σχεδόν
μισό αιώνα.»

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ GUE/NGL

Ανάπτυξη
Η ΕΕ πρέπει να εργαστεί στο πλαίσιο μιας
στρατηγικής εταιρικής σχέσης με τους εταίρους της
στο Νότο για να αλλάξει τους κανόνες των διεθνών
σχέσεων, ούτως ώστε η παγκοσμιοποίηση να είναι
πιο δίκαιη, πιο ειρηνική και να σέβεται περισσότερο
τις μελλοντικές γενιές. Στον αγώνα αυτόν για τον
πολιτισμό συνεισφέρει η ομάδα μας.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ
Η γαλλική πρόταση για τη χρήση των εσόδων από τη

φορολογία των διεθνών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών για
την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων, κάτι το οποίο
η

GUE/NGL είχε ζητήσει επανειλημμένως, επικροτήθηκε

από την ομάδα.

«Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας θεωρούνται ως

ελάχιστοι στόχοι για την αντιμετώπιση των πιο κατάφωρων
προβλημάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Ειδικότερα,

η καταπολέμηση της πείνας, του υποσιτισμού και της
ακραίας φτώχειας πραγματοποιείται απρόθυμα.

Ο αριθμός

των ανθρώπων που πεινούν έχει αυξηθεί τα τελευταία έτη
ξεπερνώντας το ένα δισεκατομμύριο.

Ως στόχος, ωστόσο,

αποφασίστηκε να μειωθεί ο αριθμός κατά το ήμισυ έως το

2015.»
Gabi Zimmer

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ο νέος ευρωβουλευτής της GUE/NGL, Mikael Gustafsson, του Σουηδικού Αριστερού Κόμματος, εκλέχθηκε
πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών
και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
τον Οκτώβριο του 2011, και είναι ο πρώτος άνδρας που
ανέλαβε ποτέ αυτή τη θέση. Έγινε βουλευτής του ΕΚ τον
Σεπτέμβριο, όταν αντικατέστησε την Eva-Britt Svensson,
η οποία παραιτήθηκε για λόγους υγείας. Η ευρωβουλευτίνα
Svensson είχε υπηρετήσει ως πρόεδρος αυτής επιτροπής για
δύο έτη.

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Μια έκθεση της Gabi Zimmer σχετικά με ένα στρατηγικό
πλαίσιο της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στις

αναπτυσσόμενες χώρες προς αντιμετώπιση της πρόκλησης
της επισιτιστικής ασφάλειας εγκρίθηκε από μεγάλη

Κοινοβουλίου, δεσμεύοντας επίσημα την
ΕΕ για τη βιώσιμη υλοποίηση του ανθρώπινου δικαιώματος
στη διατροφή.
πλειοψηφία του

«Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έστειλε ένα ηχηρό
μήνυμα για την καταπολέμηση της παγκόσμιας πείνας –
καιρός ήταν, δεδομένου του καταστροφικού λοιμού στο
Κέρας της Αφρικής. Τώρα έγκειται στην Επιτροπή και το
Συμβούλιο να εντάξουν την καταπολέμηση της πείνας και

του υποσιτισμού στην κορυφή της ημερήσιας διάταξής τους.

Χρειαζόμαστε επειγόντως αποτελεσματικούς μηχανισμούς
κατά της κερδοσκοπίας στα τρόφιμα και στις γεωργικές

πρώτες ύλες και κατά της αρπαγής τεράστιων εκτάσεων από
μεγάλες επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες.»

Gabi Zimmer
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Περιφερειακή
ανάπτυξη

Διεθνές εμπόριο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ
Η ΕΕ είναι μία από τις πλουσιότερες περιφέρειες του
πλανήτη, υπάρχουν όμως τεράστιες διαφορές τόσο μεταξύ
των χωρών της ΕΕ όσο και στο εσωτερικό των χωρών αυτών.
Η περιφερειακή πολιτική και η πολιτική συνοχής της ΕΕ και
η χρηματοδότηση των περιφερειών από την ΕΕ αποσκοπούν
στην εξομάλυνση αυτών των διαφορών.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA)
Μία από τις σημαντικότερες μάχες της ομάδας στο
Κοινοβούλιο, η οποία θα έχει σημαντικές
επιπτώσεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, είναι οι
εργασίες για την ACTA, μια πολυμερή εμπορική συμφωνία

«Η πολιτική συνοχής είναι

την καταπολέμηση των απομιμήσεων εμπορευμάτων,

ο μοναδικός πραγματικός
μηχανισμός της

ΕΕ για

αναδιανομή του πλούτου.

Μέσω αυτών των κονδυλίων,
οι πλουσιότερες χώρες

συμμετέχουν στην ανάπτυξη
φτωχότερων περιφερειών.

Η πολιτική αυτή πρέπει
να επιτύχει τον στόχο

με στόχο την εγκαθίδρυση διεθνούς νομικού πλαισίου για
των γενόσημων φαρμάκων και της παραβίασης των
αυτή υπογράφηκε από την

2012, πολύ πριν υποβληθεί προς εξέταση στην
Κοινοβουλίου, αλλά πολλούς μήνες μετά
τη διαπραγμάτευση σε επίπεδο επιτροπών. Τον Νοέμβριο
του 2010, οι βουλευτές
του ΕΚ δεν κατέληξαν σε
του

ολομέλεια του

European United Left • Nordic Green Left

που της έχει ανατεθεί: να

EUROPEAN PARLIAMENTARY GROUP

GUE/NGL

καταπολεμήσει την ανισότητα

Ευρώπης. Η οικονομική
κρίση πλήττει σοβαρότερα τις φτωχότερες περιοχές. Οι

www.guengl.eu

του πλούτου στις περιφέρειες της

AGAINST

περιφέρειες αυτές έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ για
δημόσιες επενδύσεις, προκειμένου να καταπολεμήσουν
τις επιζήμιες επιπτώσεις της κρίσης.
κρίση ζητούσαμε η

Από όταν ξεκίνησε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παραβλέψει την

αρχή της συγχρηματοδότησης για τις πιο μειονεκτούσες
περιφέρειες της

Διαδίκτυο. Η συμφωνία
Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιανουάριο

πνευματικών δικαιωμάτων στο

Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παράσχει πλήρη

χρηματοδότηση των προγραμμάτων που είχαν σχεδιαστεί
από το

2007 από τις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν τις

μεγαλύτερες δυσκολίες.»

Younous Omarjee

ισχυρή

κοινή θέση και
επικριτική στάση κατά
της προτεινόμενης
συμφωνίας, όταν η

Κοινοβουλευτική
Ομάδα του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος
(Χριστιανοδημοκράτες)
και οι Ευρωπαίοι
Συντηρητικοί και
Μεταρρυθμιστές,
εγκατέλειψαν τις

διαπραγματεύσεις και ένα κοινό ψήφισμα το οποίο

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας
Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, τη Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών
για την Ευρώπη, τους Πράσινους και την Ευρωπαϊκή
Ενωτική Αριστερά/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων
Χωρών απορρίφθηκε. Αντιθέτως, εγκρίθηκε ένα ψήφισμα
κατατέθηκε από την
των

από μια ισχνή πλειοψηφία το οποίο επικροτούσε τις

τροποποιήσεις της συμφωνίας που είχε διαπραγματευτεί
η

Επιτροπή με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Οι
ΕΚ που συμμετείχαν τόνισαν ότι ήταν

βουλευτές του

απογοητευτικό το γεγονός ότι μετά από την ανταλλαγή

κοινών προβληματισμών όσον αφορά τον αντίκτυπο στα
θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, την πρόσβαση στα
φάρμακα, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τα δικαιώματα

διανοητικής ιδιοκτησίας στο ψηφιακό περιβάλλον, δεν

μπόρεσαν να συμφωνήσουν όλες οι ομάδες εξ αρχής επί
ενός κοινού κειμένου.

«Οι βουλευτές του ΕΚ οι οποίοι καταψήφισαν το κοινό
ψήφισμα αρνούνται να επιτρέψουν στο

Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσει τις

νέες αρμοδιότητές του σε εμπορικά
θέματα.

Εάν η Επιτροπή δεν

ασχολείται με τους προβληματισμούς
των βουλευτών του

ΕΚ και της

κοινωνίας πριν υπογράψει μια

συμφωνία, διατρέχει τον κίνδυνο η

ACTA να απορριφθεί, όταν θα ζητήσει
τη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου.
Η μικρή διαφορά των ψήφων μεταξύ αριστεράς και δεξιάς

σήμερα δείχνει ότι η πιθανότητα αυτή είναι πολύ μεγάλη.»

Helmut Scholz
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Γεωργική και αλιευτική πολιτική
Πολλές αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί μετά τη
θέσπιση της Κοινής Γεωργικής και της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής στην οργάνωση των
αγορών, στον καθορισμό των ποσοστώσεων
και των τιμών, στο πεδίο εφαρμογής των
δραστηριοτήτων των οργανώσεων παραγωγών
και στις μεταποιητικές βιομηχανίες. Οι αλλαγές
αυτές επιταχύνθηκαν κατά το πρώτο μισό της
τρέχουσας περιόδου, με την Επιτροπή να προβαίνει
σε νέες
προτάσεις για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις.
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
• Μια συζήτηση σχετικά με την έκθεση Dess τον Ιούνιο του
2011, στην οποία περιγράφονταν οι ιδέες για την επικείμενη
μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Κοινής Γεωργικής
Πολιτικής (ΚΓΠ), η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί
από την Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2014, έδωσε αφορμή
για ανάμικτες αντιδράσεις από την ομάδα, η οποία
επιδοκίμασε τη νέα κατεύθυνση

που ακολουθούσε η προτεινόμενη
μεταρρύθμιση όσον αφορά την

απασχόληση και το περιβάλλον,
στερούταν όμως βελτιώσεις για

τους μικρής κλίμακας αγρότες.

«Το βασικό νόημα που διαπνέει

την έκθεση είναι η οικολογική
της διάσταση.

Πρόκειται για ένα

ευχάριστο βήμα προόδου, πρέπει
όμως να στηρίξουμε ξεκάθαρα
τους ενεργούς αγρότες και τη

γεωργία που προσανατολίζεται στην

παραγωγή.»

Alfreds Rubiks
• Η GUE/NGL διοργάνωσε μια δημόσια ακρόαση με τίτλο
«ΚΓΠ 2020», στην οποία συμμετείχαν αγρότες, ειδικοί σε
θέματα πολιτικής της υπαίθρου, κτηνοτροφικές ενώσεις και
περιβαλλοντικές οργανώσεις. Στη διάρκεια της ακρόασης,
οργανώσεις όπως το Ευρωπαϊκό Συντονιστικό της Via
Campesina παρουσίασαν τη θέση τους σχετικά με την
αναγκαιότητα μιας τέταρτης επιλογής, διαφορετικής από τις
τρεις προτεινόμενες για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ μετά το
2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

hearing

The CAP towards 2020
Defending the right to food, to fair
prices and to a fair income for farmers

Chaired by Alfrēds Rubiks, MEP
Lothar Bisky, GUE/NGL President
Patrick Le Hyaric, MEP
Kartika Tamara Liotard, MEP
Gabriele Zimmer, MEP
João Ferreira, MEP
Charalampos Angourakis, MEP

Wednesday 2 March 2011
11.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30
European Parliament
Room ASP 1G2

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Οι γαλακτοπαραγωγοί σε ολόκληρη την Ευρώπη
διαδήλωσαν αρκετές φορές το 2009 ενάντια στη μείωση
των τιμών παραγωγής κατά 6%, ενώ οι τιμές καταναλωτή
για τα γαλακτοκομικά είχαν αυξηθεί κατά 16%. Οι
ευρωβουλευτές της GUE/NGL άσκησαν κριτική για
τα 280 εκατομμύρια ευρώ ενισχύσεων που πρόκειται
να χορηγηθούν στον τομέα σε σύγκριση με τα 600
εκατομμύρια ευρώ που ανακοινώνονταν παλαιότερα.

«Λέτε ότι σας περιορίζει ο προϋπολογισμός, ότι σας
εμποδίζουν οικονομικοί περιορισμοί. Πώς μπορείτε

όμως να εξηγήσετε το γεγονός ότι πολλά δισεκατομμύρια
βρέθηκαν για τη διάσωση των τραπεζών που σήμερα

βρίθουν από κέρδη και ότι οι μικρομεσαίας κλίμακας
αγρότες χρεοκοπούν και καταστρέφονται.

Δίνετε 600 έως
1.000 ευρώ σε αγρότες που χάνουν 100 έως 200 ευρώ την
ημέρα! Χρειαζόμαστε ένα πραγματικό χρηματοδοτικό
πρόγραμμα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όχι γύψο για
να θεραπεύσουμε τον καρκίνο.»
Patrick Le Hyaric
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ΚΟΙΝΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
• Η ομάδα GUE/NGL καταψήφισε μια έκθεση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προτεινόμενη
μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ
(ΚΑΠ) τον Φεβρουάριο του 2010, θεωρώντας ότι προωθούσε
απόπειρες ιδιωτικοποίησης των αλιευτικών πόρων.
«Η πραγματικότητα του τομέα της αλιείας στην ΕΕ

είναι και πολύπλοκη και
ποικιλόμορφη.

Υπό αυτές τις

Βιομηχανία και
ενέργεια
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Η ομάδα GUE/NGL καταψήφισε μια δέσμη μέτρων για
τις τηλεπικοινωνίες, αποτελούμενη από τρεις εκθέσεις:

ένα κοινό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών· μια οδηγία για την καθολική υπηρεσία και
τα δικαιώματα των χρηστών· και έναν κανονισμό για τη

Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες. Η GUE/NGL κατέκρινε
τον συμβιβασμό, λέγοντας ότι δεν εμπόδιζε τις ιδιωτικές
συγκρότηση ενός
στις

συνθήκες, πρέπει να τονιστεί
η σημασία της τοπικής

εταιρείες να επιβάλουν περιορισμούς στα δικαιώματα των

διαχείρισης, σε αντίθεση

τελικών χρηστών και δεν ενσωμάτωνε τις τροπολογίες της

με το κεντρικό πλαίσιο της

ομάδας για τα δικαιώματα των πολιτών και θα μπορούσε

Συνθήκης της Λισαβόνας.
Πρέπει να λάβουμε υπόψη

να σημαίνει ότι το

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα αποφασίζει για

συγκρούσεις συμφερόντων και το δικαίωμα ελευθερίας του

μας τις πραγματικότητες και

λόγου.

τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας,
κάθε ζώνης αλίευσης και κάθε

«Η συμφωνία συμβιβασμού δεν εμποδίζει τις ιδιωτικές

στόλου, συμπεριλαμβάνοντας
στις λύσεις και τους αλιείς.

εταιρείες να επιβάλουν περιορισμούς στα δικαιώματα του
τελικού χρήστη.

Αυτό είναι πολύ διαφορετικό

Επιπλέον, δεν ενσωματώνει τις τροπολογίες

της ομάδας για τα δικαιώματα των πολιτών και σημαίνει

από την απλή υλοποίηση

ότι το

μιας κεντρικά καθοριζόμενης

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα αποφασίζει για συγκρούσεις

συμφερόντων και το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου.»

πολιτικής.»

Eva-Britt Svensson

João Ferreira
• Η έκθεση του João Ferreira σχετικά με την υλοποίηση
της κοινής αλιευτικής πολιτικής εγκρίθηκε από το

Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2011. Ένας από τους

στόχους της έκθεσης ήταν η μεγαλύτερη προσέγγιση της

ΚΑΠ με τις πρόσφατες τάσεις στον τομέα και η ενίσχυση
των μελλοντικών προοπτικών. Παρά τη μη έγκριση των
προτάσεων της GUE/NGL να επιτραπούν αυξημένα
ποσοστά συγχρηματοδότησης (από 50% έως 60%) για
τη συλλογή, τη διαχείριση και τη χρήση επιστημονικών
δεδομένων για τους αλιευτικούς πόρους, η έκθεση
εξακολουθούσε να συνιστά πρόοδο.
«Με τη σημερινή

ψηφοφορία συμβάλαμε
στη διαφύλαξη των

δραστηριοτήτων της

παράκτιας αλιείας, στη

βελτίωση και ανάπτυξη

αλιευτικής τεχνολογίας

και στη χρηματοδότηση
κοινωνικοοικονομικών
και περιβαλλοντικών

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Στη διάρκεια συζήτησης σχετικά με τη βιομηχανική
πολιτική της ΕΕ σε έναν βιομηχανοποιημένο κόσμο,

η ομάδα επέμεινε ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται
ότι οι προτεραιότητες της

ΕΕ και η χρηματοδότηση στο

εν λόγω πεδίο πολιτικής περιλαμβάνουν συστήματα

μικρότερης κλίμακας και μια προσέγγιση των βιομηχανικών
καινοτομιών από τη βάση στην
κορυφή.

«Η βιομηχανική πολιτική δεν θα

πρέπει να εξαρτάται αποκλειστικά

από τις αποκαλούμενες πολιτικές

και οικονομικές ελίτ, αλλά θα πρέπει
να βασίζεται σε ένα μεγάλο ρεύμα

μικρών καινοτομιών από χαμηλότερα
επίπεδα, με άλλα λόγια, οι μεγάλες
τεχνολογικές πρόοδοι εξαρτώνται

από πολλές μικρές καινοτομίες οι
οποίες προέρχονται από εργατικές
συλλογικότητες.»

Miloslav Ransdorf

δεδομένων για

την ενίσχυση της

βιωσιμότητας του
τομέα.»

João Ferreira
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ
• Οι ευρωβουλευτές της GUE/NGL άσκησαν κριτική στις προτεραιότητες της ενεργειακής στρατηγικής
της ΕΕ πριν από μια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με έμφαση στην ενέργεια και την
καινοτομία. Η ομάδα απηύθυνε έκκληση για μια «ενεργειακή επανάσταση», όχι περισσότερες συμπράξεις
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και δήλωσε ότι η προσκόλληση της ΕΕ στην «παλαιά ενέργεια» και η έλλειψη
φιλοδοξίας όσον αφορά τη «νέα ενέργεια» σήμαινε ότι το Συμβούλιο αυτό ήταν επανάληψη των
προηγούμενων, ενώ θα έπρεπε να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα προς μια πραγματική αλλαγή.
«Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η μεγαλύτερη ανησυχία των πολιτών παραμένει η τιμή των καυσίμων,
Το Συμβούλιο θα πρέπει να προτείνει ολοκληρωμένες
πολιτικές που αντανακλούν τα συμφέροντα των πολιτών, ούτως ώστε η ΕΕ να προσπαθήσει να
αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα επιδιώκοντας δίκαιες τιμές στον τομέα της ενέργειας.»
Vladimír Remek
καθώς έρχονται αντιμέτωποι με αυξανόμενα έξοδα.

• Οι ευρωβουλευτές της GUE/NGL, στη διάρκεια συζήτησης σχετικά με την ακεραιότητα και τη διαφάνεια της ευρωπαϊκής αγοράς
ενέργειας, προειδοποίησαν για τους κινδύνους της περαιτέρω απελευθέρωσης.
«Η απελευθέρωση της αγοράς, σε τελευταία ανάλυση, δεν διασφαλίζει περισσότερο αξιόπιστη και φθηνότερη ενέργεια. Ουσιαστικά, με
το κόστος επιβαρύνονται οι καταναλωτές ενώ οι μεγαλοπαράγοντες αποκομίζουν τα κέρδη.»
Vladimír Remek

Μεταφορές
ΕΥΡΩΒΙΝΙΕΤΑ
Η ομάδα επιδοκίμασε επιφυλακτικά έναν συμβιβασμό με το Συμβούλιο σχετικά με τη
φορολόγηση των βαρέων φορτηγών οχημάτων στην ΕΕ με το σύστημα της «ευρωβινιέτας»,
δηλώνοντας ότι αποτελούσε «ένα πρώτο βήμα για την επίτευξη ανταγωνισμού επί
ίσοις όροις μεταξύ των οδικών και των σιδηροδρομικών μεταφορών. Εξέφρασε τη λύπη
της, ωστόσο, για την έλλειψη φιλοδοξίας του νέου συστήματος, το οποίο λαμβάνει εν
μέρει μόνο υπόψη τα έξοδα από άποψη ρύπανσης και συμφόρησης και είναι τελείως
προαιρετικό.”

«Χρειαζόμαστε πιο δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ των διάφορων τύπων μεταφοράς. Ο
συμβιβασμός αυτός με το Συμβούλιο είναι ένα βήμα προς την εισαγωγή της αρχής «ο
ρυπαίνων πληρώνει» στον εν λόγω τομέα της νομοθεσίας.»
Jaromír Kohlíček
ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ
Η αναδιατύπωση της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους

είχε ως στόχο την ανάπτυξη μεγαλύτερου ανταγωνισμού στην αγορά των
σιδηροδρομικών μεταφορών, με άλλα λόγια, περισσότερη ιδιωτικοποίηση

hearing
The recast of the railway package Directive

και κατακερματισμό του σιδηροδρομικού τομέα, κάτι το οποίο απειλεί την
ασφάλεια, την κοινωνική συνοχή και τα εισοδήματα των εργαζομένων.

Η
GUE/NGL καταψήφισε την έκθεση και εξακολουθεί να επαναλαμβάνει τη

στήριξή της για το αίτημα των συνδικαλιστικών ενώσεων να διατηρηθούν οι
σιδηροδρομικές υπηρεσίες όσο πιο κοντά στους πολίτες είναι δυνατό για την
ασφάλεια και την αξιοπιστία των σιδηροδρόμων.
τη διαγραφή από το κείμενο μια ρήτρας περί
περίπτωση απεργιών.

Η ομάδα πέτυχε, ωστόσο,
«ελάχιστης υπηρεσίας» σε

«Η σημερινή ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη

δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου ανοίγει το

δρόμο στην ιδιωτική κερδοσκοπία στον ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό τομέα.

Παρότι η εμπειρία στο Ηνωμένο Βασίλειο δείχνει ήδη ότι αυτή η πολιτική
είναι λάθος, η περαιτέρω απελευθέρωση του σιδηροδρομικού τομέα και ο
περαιτέρω διαχωρισμός των σιδηροδρομικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών

εκτέλεσης δρομολογίων εις βάρος των εργαζομένων, των επιβατών και των
μέτρων ασφαλείας, εφαρμόζεται επί του παρόντος στην

Ευρώπη. Ευτυχώς, η
Κοινοβουλίου τελικά απέρριψε την πρόταση της Επιτροπής
για θέσπιση κανόνων περί «ελάχιστης υπηρεσίας» στη διάρκεια απεργιών. Εάν
είχε ψηφισθεί, το δικαίωμα στην απεργία θα είχε δεχτεί βαρύτατο πλήγμα στην
Ευρώπη.»
Sabine Wils
πλειοψηφία του
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ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ GUE/NGL
Στη διάρκεια του πρώτου μισού αυτής της περιόδου, η ομάδα πραγματοποίησε τις εξαμηνιαίες Ημέρες
Μελέτης της στη Μαδρίτη, τη Στοκχόλμη, τη Λευκωσία, το Ρέικιαβικ και μια διασυνοριακή εκδήλωση
στη Δρέσδη στη Γερμανία και στην Ούστι Ναντ Λάμπεμ, στη Τσεχική Δημοκρατία. Τα θέματα τα οποία
συζητήθηκαν στη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων αφορούσαν τις πιο τοπικές και επίκαιρες θεματικές, ιδίως
την οικονομική κρίση, την κατάσταση στη χώρα που φιλοξενούσε τις ημέρες μελέτης της ομάδας καθώς
και θέματα στα οποία δίδει προτεραιότητα η ομάδα σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και περιβαλλοντικά
θέματα, όπως η

Λατινική Αμερική (Μαδρίτη), η Παλαιστίνη (Κύπρος), η Αρκτική (Ρέικιαβικ) και η
(Δρέσδη και Ούστι Ναντ Λάμπεμ).

διασυνοριακή συνεργασία
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Εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις βουλευτών του ΕΚ της GUE/NGL (2009-2011)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝOMIΚΩΝ ΚΑΙ NOΜΙΣΜΑΤΙΚΩN YΠΟΘΕΣΕΩΝ

29 Ιανουαρίου 2010
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών: Στήριξη των αναπτυσσομένων χωρών για να αντιμετωπίσουν την κρίση (Jürgen KLUTE)
22 Φεβρουαρίου 2010
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας
εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ
(Νικόλαος ΧΟΥΝΤΗΣ)
29 Ιουνίου 2010
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (Thomas
HÄNDEL)
v2 Δεκεμβρίου 2010
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - σχετικά με το ΑΕΠ και πέρα από αυτό - Η μέτρηση της προόδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο (Νικόλαος ΧΟΥΝΤΗΣ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
4 Δεκεμβρίου 2009
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 998/2003 για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς (Bairbre de BRÚN)
2 Μαρτίου 2010
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - σχετικά με τη νέα ώθηση στη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας
(Kartika Liotard)
7 Μαΐου 2010
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον
αφορά την
πρόληψη της εισόδου, στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού, φαρμάκων που είναι ψευδεπίγραφα ως προς την ταυτότητα, το ιστορικό ή την πηγή τους
(Marisa MATIAS)
10 Μαΐου 2010
ΕΚΘΕΣΗ - Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση όσον αφορά τη θέσπιση κανονισμού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα νέα τρόφιμα, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 και του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής (Kartika LIOTARD)
6 Ιουλίου 2010
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την Ανακοίνωση της Επιτροπής: Κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών
(João FERREIRA)
11 Νοεμβρίου 2010
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ενίσχυση της χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και
πυρηνικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση - σχέδιο δράσης της ΕΕ στον ΧΒΡΠ (Kartika LIOTARD)
9 Δεκεμβρίου 2010
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας (Marisa MATIAS)
17 Μαρτίου 2011
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την Ένωση Καινοτομίας: μεταμορφώνοντας την Ευρώπη για έναν κόσμο μετά την κρίση (João FERREIRA)·
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
26 Ιανουαρίου 2011
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - σχετικά με την Πράσινη Βίβλο με τίτλο “Προς επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα» (Dennis
DE JONG)
23 Μαρτίου 2011
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών: Εμβληματική Πρωτοβουλία Ευρώπη 2020 - Ένωση Καινοτομίας
(Κυριάκος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ)
26 Μαΐου 2011
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας, την επικουρικότητα και αναλογικότητα και την έξυπνη ρύθμιση
(Dennis DE JONG)

21 Οκτωβρίου 2011
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με μια νέα στρατηγική για την πολιτική προστασίας των καταναλωτών (Κυριάκος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΙΕΙΑΣ
7 Ιουνίου 2010
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007 για τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξενικών και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών (João FERREIRA)

38

31 Ιανουαρίου 2011
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2006, για τη θέσπιση κοινοτικών χρηματοδοτικών μέτρων για την εφαρμογή της κοινής
αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον τομέα του Δικαίου της Θάλασσας (João FERREIRA)
21 Δεκεμβρίου 2011
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετιζόμενες με τη δημοσιονομική διαχείριση
για ορισμένα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους
σταθερότητα (João FERREIRA)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
19 Ιουλίου 2011
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες προς αντιμετώπιση των προκλήσεων της
επισιτιστικής ασφάλειας (Gabriele ZIMMER)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
12 Μαΐου 2010
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την αξιολόγηση του Χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010 και συστάσεις για το μέλλον
(Ilda FIGUEIREDO)
23 Ιουνίου 2010
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης
των κρατών μελών: Μέρος ΙΙ των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την Ευρώπη 2020
(Eva-Britt SVENSSON)
18 Μαρτίου 2011
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με τις προτεραιότητες και τα γενικά χαρακτηριστικά ενός νέου πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά
των γυναικών (Eva-Britt SVENSSON)
20 Απριλίου 2011
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - σχετικά με τις επενδύσεις στο μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη
Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς (Eva-Britt SVENSSON)
27 Οκτωβρίου 2011
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Mikael Gustaffson)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24 Φεβρουαρίου 2010
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - σχετικά με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με θέμα: «Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο
δράσης» (Marisa Matias)
v24 Ιουνίου 2010
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας (Ilda
FIGUEIREDO)
12 Νοεμβρίου 2010
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: ΑΕΠ και πέρα από αυτό - η μέτρηση της
προόδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο (Marisa MATIAS)
18 Απριλίου 2011
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την ενδιάμεση επισκόπηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής πλοήγησης: αξιολόγηση της υλοποίησής τους,
μελλοντικές προκλήσεις και προοπτικές χρηματοδότησης (Vladimír REMEK)
7 Σεπτεμβρίου 2011
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την Πράσινη Βίβλο με τίτλο: Από τις προκλήσεις στις ευκαιρίες: προς ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για τη χρηματοδότηση
της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ (Marisa MATIAS)
28 Σεπτεμβρίου 2011
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - σχετικά με την πρόταση οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων
μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (Jacky HENIN)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
19 Μαρτίου 2010
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - σχετικά με ζητήματα δεοντολογίας που συνδέονται με τη διοίκηση των εταιρειών (Patrick LE HYARIC)
28 Απριλίου 2010
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - σχετικά με τη μείωση της φτώχειας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες: ο δρόμος της προόδου
(Gabriele ZIMMER)
14 Ιουλίου 2010
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - Γυναίκες εργαζόμενες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης (Thomas HÄNDEL)
16 Ιουλίου 2010
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με τον ρόλο ενός ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση ανεκτικής κοινωνίας στην
Ευρώπη (Ilda FIGUEIREDO)
10 Νοεμβρίου 2010
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - σχετικά με το πρόσωπο της γυναικείας φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Gabi ZIMMER)
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
31 Μαΐου 2011
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία
δύνανται να τύχουν απαλλαγής ή μείωσης της εισφοράς θαλάσσης (Elie HOARAU)

1 Ιουλίου 2011
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών μέτρων στον τομέα της
γεωργίας υπέρ των άκρως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης (Elie HOARAU)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
3 Σεπτεμβρίου 2009
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010 (2009/2002 (BUD)) (Jaromír KOHLÍČEK)
27 Ιανουαρίου 2011
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: Στρατηγική έκθεση 2010 σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013
(Jaromír KOHLÍČEK)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1 Φεβρουαρίου 2010
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί σύναψης από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της σύμβασης
για την ανάκτηση διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής σε αλλοδαπό κράτος (Jiří MAŠTÁLKA )
8 Δεκεμβρίου 2010
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των συγχωνεύσεων των ανωνύμων
εταιρειών
(κωδικοποιημένη έκδοση)
(Jiří MAŠTÁLKA )
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
17 Ιουνίου 2011
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2010 (Willy MEYER)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
26 Ιουλίου 2010
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (Miguel PORTAS)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
13 Νοεμβρίου 2009
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Σερβία (Miloslav
RANSDORF)
23 Μαρτίου 2010
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006
σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη (Helmut
SCHOLZ)
7 Οκτωβρίου 2010
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική (Helmut SCHOLZ)
27 Ιανουαρίου 2011
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου
για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη (Helmut SCHOLZ)
7 Μαρτίου 2011
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008
του Συμβουλίου
για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 (Helmut
SCHOLZ)
15 Ιουλίου 2011
ΣΥΣΤΑΣΗ - σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα, βάσει του άρθρου 19
της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Helmut SCHOLZ)
24 Νοεμβρίου 2011
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με το εγκριθέν από την Επιτροπή Συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για την τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις
εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές
υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη (Helmut SCHOLZ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
9 Νοεμβρίου 2009
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, Τμήμα II Συμβούλιο
(Søren Bo SØNDERGAARD)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

24 Νοεμβρίου 2011
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ.
1931/2006 όσον αφορά τη συμπερίληψη της περιοχής του Καλίνινγκραντ και ορισμένων πολωνικών νομών στην επιλέξιμη παραμεθόρια περιοχή
(Κυριάκος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ)
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