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Φίλες και Φίλοι,
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της δημοκρατικής λειτουργίας
του πολιτεύματός μας είναι η λογοδοσία. Πριν από 5 χρόνια με
εμπιστευθήκατε και μου δώσατε την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καθώς είμαι πάλι υποψήφιος, θεωρώ
καθήκον μου, πριν σας ζητήσω να με τιμήσετε ξανά με την ψήφο
σας στις 26 Μαΐου, να σας κάνω έναν μικρό απολογισμό του έργου
μου.
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Γραπτές
Ερωτήσεις

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
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Ομιλίες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
AΣΦΑΛΕΙΑΣ
TΡΟΦΙΜΩΝ
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Εκθέσεις &
Γνωμοδοτήσεις

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Εισηγητής για την ενταξιακή πορεία
του Μαυροβουνίου και συμμετοχή στις
συνεδριάσεις για την πορεία των
διαπραγματεύσεων
ένταξης της Τουρκίας

Μέλος της Εξεταστικής
Επιτροπής για τις
μετρήσεις εκπομπών ρύπων
στην αυτοκινητοβιομηχανία
Σκάνδαλο VolksWagen
#EUelections2019
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Κοινοβουλευτικό έργο
Αρχικά, θα ήθελα να ξεχωρίσω την έκθεση
στην οποία ήμουν εισηγητής εκ μέρους της
Σοσιαλιστικής ομάδας για την αναβάθμιση του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής
Προστασίας.
Με άμεση & πρακτική εφαρμογή, δημιουργείται
μία πανευρωπαϊκή δεξαμενή μέσων, όπως
πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα και
κινητά νοσοκομεία, το rescEU, τα οποία θα
αγοραστούν από τα Κράτη με ευρωπαϊκή
χρηματοδότηση από 80% έως 90% του
συνολικού κόστους και θα είναι ανά πάσα
στιγμή έτοιμα να αποστέλλονται όπου υπάρχει
ανάγκη.
Επίσης, δίνεται η ευκαιρία στα Κράτη να
επισκευάσουν τα εθνικά τους μέσα με
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έως το 75% των
συνολικών εξόδων, γεγονός εξαιρετικά
σημαντικό για την Ελλάδα καθώς μεγάλο
μέρος του εναέριου στόλου μας βρίσκεται
καθηλωμένο λόγω αδυναμία επισκευής.

#rescEU
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ

Ευρωπαϊκή
χρηματοδότηση

80-90%

για αγορά νέων
Πυροσβεστικών
αεροπλάνων,
ελικοπτέρων και
κινητών νοσοκομείων

Με τη νομοθεσία αυτή, δημιουργούμε τις
συνθήκες ώστε η κάθε χώρα να είναι καλύτερα
προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει φυσικές
ή ανθρωπογενείς καταστροφές, μειώνοντας τις
πιθανότητες για νέες τραγωδίες όπως αυτή στο
Μάτι.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεριέλαβε
την Αναβάθμιση του Μηχανισμού
Πολιτικής Προστασίας στα 20 πιο
σημαντικά επιτεύγματα της Ένωσης
την τελευταία πενταετία.

Έως 75%

Ευρωπαϊκή
χρηματοδότηση
για επισκευή
εθνικών μέσων

Ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, με παρεμβάσεις μου πέτυχα να ενσωματωθούν σε
διάφορες εκθέσεις, τροπολογίες που αφορούν τα εθνικά μας
θέματα.
H ανάγκη άρσης του casus belli από την Τουρκία, η καταδίκη της
Τουρκικής επιθετικότητας, η προστασία του Οικουμενικού
Πατριαρχείου & της Ελληνικής μειονότητας σε Κωνσταντινούπολη,
Ίμβρο και Τένεδο, είναι οι σημαντικότερες απ’ αυτές.
Παράλληλα ως εισηγητής της Ομάδας των Σοσιαλιστών για την
ενταξιακή πορεία του Μαυροβουνίου συμμετείχα ενεργά στις
συνεδριάσεις σχετικά με τα Δυτικά Βαλκάνια. Έτσι κατάφερα να
αναδείξω ζητήματα, όπως είναι η προστασία των δικαιωμάτων της
Ελληνικής μειονότητας της Βορείου Ηπείρου και η πλήρης
διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του Κωνσταντίνου Κατσίφα.

Σημαντικά θέματα που έθιξα στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο με παρεμβάσεις και γραπτές ερωτήσεις:
Διαχείριση κόκκινων δανείων ώστε να υπάρχει μια δεύτερη
ευκαιρία αξιοπρέπειας για όσους προσπάθησαν αλλά δεν άντεξαν
Διατήρηση του χαμηλού συντελεστή Φ.Π.Α. στα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου
Απορροφητικότητα των Ευρωπαϊκών κονδυλίων για την
ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και την καταπολέμηση
της ανεργίας των νέων.
Αντιμετώπιση της προσφυγικής - μεταναστευτικής κρίσης και
πως διαχειρίστηκε η κυβέρνηση τα χρήματα που έχει λάβει
Εφαρμογή του προγράμματος μετεγκατάστασης από τη χώρα
μας σε άλλα Κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Χρήση Ευρωπαϊκών κονδυλίων από την Τουρκία για την αγορά
τεθωρακισμένων οχημάτων
Αναγνώριση της γενοκτονίας Χριστιανικών πληθυσμών της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας την περίοδο 1913-1923

Παράλληλα συμμετείχα στη διαμόρφωση της νομοθεσίας για
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την κυκλική
οικονομία, την απαγόρευση των πλαστικών μίας χρήσης και
των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος από θαλάσσιες
εξορύξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Τέλος, με τροπολογίες μου στην Επιτροπή Αγροτικών
Υποθέσεων, συνέβαλα στην καταπολέμηση των αθέμιτων
εμπορικών πρακτικών στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην
αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, στην επικαιροποίηση των
κανόνων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την παρούσα
περίοδο και κυρίως στη διαμόρφωση των νέων κανόνων για
την περίοδο 2021 – 2027.

Ημερίδα σχετικά με το
BrainDrain

Έκθεση Φωτογραφίας
“Η Γενοκτονία μετά τη Γενοκτονία”

Έκθεση Φωτογραφίας
”Φάκελος Λαμπράκη”
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Στο πλαίσιο της δραστηριότητας μου στην Επιτροπή
Περιβάλλοντος, θα ξεχώριζα την τροπολογία που κατέθεσα
στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη
διάρκεια της συζήτησης για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας
Ρύπων. Με την ενέργειά μου αυτή η Ελλάδα θα μπορούσε να
συμπεριληφθεί στο νέο Ταμείο Εκσυγχρονισμού που
δημιουργείται με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων στον
ηλεκτροπαραγωγικό τομέα των χωρών της Ένωσης.
Δυστυχώς αν και η τροπολογία υπερψηφίστηκε, η αδυναμία
της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ να υπερασπιστεί το έργο μας
στο Συμβούλιο, είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί ένα σημαντικό
μέρος των χρημάτων που θα δικαιούταν η χώρα μας από το νέο
ταμείο. Τελικά όμως, η προσπάθεια μας δεν πήγε χαμένη καθώς
προβλέφθηκε ειδική χρηματοδότηση για τη διασύνδεση των
νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα.

Τι διακυβεύεται
σήμερα στην Ευρώπη
Tα τελευταία χρόνια βλέπουμε αρχές και αξίες που αποτελούν
την βάση του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος, να βρίσκονται στο
στόχαστρο ποικίλων δυνάμεων. Την ίδια στιγμή η αδυναμία
αποτελεσματικής αντιμετώπισης των πρόσφατων κρίσεων αλλά
και απάντησης στις καθημερινές ανησυχίες των Ευρωπαίων
πολιτών έχει αυξήσει την δυσπιστία απέναντι στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Το Ευρωπαϊκό εγχείρημα που έφερε την μεγαλύτερη περίοδο
ειρήνης και οικονομικής ευημερίας στην ήπειρό μας βρίσκεται σε
κίνδυνο. Η Ευρωπαϊκή Δεξιά που κυβερνά την Ευρωπαϊκή
Ένωση τα τελευταία 15 χρόνια επέβαλλε ένα σύστημα
διακρατικής διακυβέρνησης της Ευρώπης, όπου οι πιο
σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται πίσω από κλειστές πόρτες
και ο νόμος του ισχυρού επικρατεί. Η πραγματικότητα απέδειξε
ότι το σύστημα αυτό έχει αποτύχει. Δεν μπορούμε να
συνεχίσουμε σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Η λύση όμως δεν είναι
λιγότερη αλλά περισσότερη Ευρώπη.
Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον όπως αυτό που ζούμε
σήμερα, καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της
προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η προσφυγική και
μεταναστευτική κρίση, η φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή των
επιχειρήσεων και την ανεξέλεγκτη δύναμη των τεχνολογικών
κολοσσών. Χρειαζόμαστε μία πιο δυνατή, πιο δημοκρατική, πιο
αλληλέγγυα και πιο ενωμένη Ευρώπη, που θα μπορεί να
προστατεύσει αποτελεσματικά τους πολίτες της.
Όμως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στο οποίο συμμετέχει και η
Νέα Δημοκρατία στηρίζει για επόμενο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής τον συντηρητικό Βαυαρό κ. Βέμπερ, ο οποίος
προτείνει τη συνέχιση της θεσμικής στασιμότητας και οδηγεί την
Ένωση σε μια βραχυπρόθεσμη παρακμή.
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Ο ρόλος των προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, από τους
Σοσιαλδημοκράτες που συμμετέχει το Κίνημα Αλλαγής, τους
Πρασίνους, μέχρι τους Φιλελεύθερους, είναι να απαντήσουμε
με ένα προοδευτικό, τολμηρό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα
για μία Ευρώπη που θα ξαναγοητεύσει του λαούς της
αντιμετωπίζοντας την άνοδο, τόσο του αντιευρωπαϊσμού, όσο
και της ακροδεξιάς.
Η Ενωμένη Ευρώπη δεν είναι απλώς μια ενιαία αγορά αλλά ένα
σύνολο αξιών που συνθέτουν ένα όραμα για μια ήπειρο της
ειρήνης, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, με περισσότερη
διαφάνεια και δημοκρατία.

Τώρα περισσότερο από ποτέ, η φωνή μας πρέπει να
ακουστεί δυνατά.

Είναι ανάγκη λοιπόν για...
Δημιουργία Πανευρωπαϊκής Ασφάλειας κατά της Ανεργίας
Πανευρωπαϊκή Στρατηγική για την αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης
Ενίσχυση του ελεγκτικού ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Δημιουργία κοινού φορολογικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις
Δημιουργία Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης
Ενιαία εξωτερική πολιτική ασφάλειας συνόρων
Δημιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και αντικατάσταση του
Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ
Ισχυρός Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός Σύγκλισης και Ανάπτυξης, με ενίσχυση
των μέτρων Συνοχής, της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, της Καινοτομίας και της
Έρευνας
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Από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει στην ομάδα της Ευρωπαϊκής
Αριστεράς, η οποία πιστεύει στην α λα καρτ προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αποδεικνύει και η άνευ όρων
στήριξη που παρέχει σε καθεστώτα όπως αυτό του Νικολάς
Μαδούρο στη Βενεζουέλα. Παραμένει επίσης φοβική στην
ενίσχυση της Ευρώπης και των κοινών θεσμών, παρά το γεγονός
ότι είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές
παρενέργειες της παγκοσμιοποίησης.
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