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Εισαγωγικό κείμενο Μανώλη Κεφαλογιάννη

Το newsletter που έχετε «στα χέρια σας» θα σας ενημερώνει για τις δράσεις και τις
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Γιατί σε μία πολύ σημαντική περίοδο που διέρχεται όλη η Ευρώπη οι αποφάσεις και οι
παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επηρεάζουν τους πολίτες όλων των κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στόχος μας είναι η ενημέρωση να μην είναι μονοσήμαντη, αλλά να γίνει πηγή προβληματισμού
και συμμετοχής.
Με θέματα που μπορούν να αναδειχθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Γι’ αυτό και η δική σας θετική παρουσία, μας είναι όχι μόνο χρήσιμη αλλά απαραίτητη.

Περιεχόμενα
- Χαιρετισμός Επικεφαλής της Ομάδας του ΕΛΚ κ. Manfred Weber (σελ. 2)
- Το όνομα των Σκοπίων σαν όχημα αλυτρωτισμού(σελ. 2)
- Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο τιμά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη (σελ. 3)
- Εντατικοποίηση των ελέγχων μέσω της ενεργοποίησης του συστήματος TRACES για τις παράνομες
ελληνοποιήσεις (σελ. 3)
- Σε δύο εβδομάδες τελειώνει για την Ελλάδα η δυνατότητα ενεργοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης για την
αποκατάσταση των ζημιών από το σεισμό στην Κω (σελ. 4)
- Ίδια αντιμετώπιση με άλλες χώρες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταστροφή στο Σαρωνικό (σελ. 5)
- Ο ΦΠΑ πρέπει να εισπράττεται εκεί που βρίσκεται ο καταναλωτής (σελ. 6)
- Κινεζική δασμολογική πολιτική: Νέα εργαλεία για την προστασία της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας (σελ. 6)
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Χαιρετισμός Επικεφαλής της Ομάδας του ΕΛΚ κ. Manfred Weber
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα: Η ραχοκοκαλιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Οι Ευρωεκλογές του 2014 ανέδειξαν έναν καθαρό νικητή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με
περισσότερες από 200 έδρες, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι μακράν η μεγαλύτερη
πολιτική ομάδα στο δημοκρατικά εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η πολιτική μας επιρροή στηρίζεται στην τεράστια ευθύνη που έχουμε για το δικό σας μέλλον.
Πλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει για τη νομοθεσία της ΕΕ επιδρώντας στην καθημερινότητα όλων
μας. Και εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη κάνει τη ζωή καλύτερη για σας.
Είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε σκληρά ώστε να φέρουμε εις πέρας τη δέσμευσή μας να δώσουμε ώθηση στην
ανάπτυξη και στην απασχόληση, κάνοντας την ήπειρό μας ασφαλή και διασφαλίζοντας ότι η Ευρώπη μιλάει με
μία φωνή στη διεθνή σκηνή.
Αυτό το έργο θα ήταν αδύνατο χωρίς την αφοσίωση των Ευρωβουλευτών μας.
Ευρωβουλευτές όπως ο κ. Κεφαλογιάννης ο οποίος είναι ο εκπρόσωπός μας σε θέματα παράνομης
μετανάστευσης και μέλος της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας, συμβάλλει ουσιαστικά με τις
παρεμβάσεις του στις διαδικασίες εντός της ομάδας του ΕΛΚ αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Οι Ευρωβουλευτές μας βρίσκονται πάντα στη διάθεσή σας. Εάν έχετε απορίες πάνω σε θέματα Ευρωπαϊκής
πολιτικής ή αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί τους.

Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα
Το όνομα των Σκοπίων σαν όχημα αλυτρωτισμού
Απάντηση Μανώλη Κεφαλογιάννη στο Σκοπιανό υπουργό
Εξωτερικών Nikola Dimitrov (10/10):
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πάντα προσηλωμένη στη
διαδικασία ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων,
όπως ασφαλώς και στην ένταξη της χώρας σας.
Απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση, η εκπλήρωση των
κριτηρίων της Κοπεγχάγης για τη Δημοκρατία, τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Κράτος Δικαίου.
Η νέα κυβέρνηση των Σκοπίων δείχνει σημάδια εγκατάλειψης της ανούσιας αλυτρωτικής πολιτικής της
προηγούμενης κυβέρνησης. Που χρησιμοποιούσε το θέμα του ονόματος σαν όχημα αλυτρωτισμού και
ψευδεπίγραφων εδαφικών διεκδικήσεων.
Το ζήτημα της ονομασίας δεν είναι διμερές ζήτημα. Είναι διεθνές.
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Και αυτό ορίζεται σαφέστατα:
Πρώτον, από τις αποφάσεις 817 και 845 του 1993 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών όπου σαφέστατα
συνιστάται η ταχεία διευθέτηση του θέματος της ονομασίας για το καλό των ειρηνικών σχέσεων και στο
πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας.
Δεύτερον, από την Ενδιάμεση Συμφωνία του 1995.
Τρίτον, από τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ που ελήφθησαν στο Βουκουρέστι το 2008 και θέτουν ως
προϋπόθεση για την ένταξη των Σκοπίων στη Βορειοατλαντική Συμμαχία τη λύση του ζητήματος του
ονόματος.
Ας μην ψάχνουν λοιπόν κάποιοι άλλοθι την Ελλάδα για τη μη ένταξή της FYROM στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τιμά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Δήλωση Μανώλη Κεφαλογιάννη στις 4/10:
«Είχα την τιμή να προτείνω μαζί με τον πρόεδρο της Κ.Ο. του ΕΛΚ
Μάνφρεντ Βέμπερ προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Αντόνιο Ταγιάνι να δοθεί το όνομα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη σε
χώρο ή αίθουσα του κτιρίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης υπήρξε ένας συμβατικός Ευρωπαίος
πολιτικός.
Διαχρονικός υπέρμαχος του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και της ευρωπαϊκής ιδέας. Ένας σύγχρονος Ευρωπαίος
ηγέτης με σημαντική συμβολή ως πρωθυπουργός της Ελλάδος στην υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ.
Που κατέστησε το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο ένα ισχυρό, δημοκρατικό και αντιπροσωπευτικό όργανο λήψης
αποφάσεων.
Η θετική αντίδραση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι ήταν άμεση. Τιμώντας την
πολιτική προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη αποφάσισε να δοθεί το όνομά του σε διακεκριμένη
αίθουσα του Ε.Κ. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου στο κτίριο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, παρουσία του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη.»

Εντατικοποίηση των ελέγχων μέσω της ενεργοποίησης του συστήματος TRACES για τις
παράνομες ελληνοποιήσεις
Με αφορμή τις αθρόες ελληνοποιήσεις προϊόντων που πλήττουν
την ελληνική παραγωγή ο Μανώλης Κεφαλογιάννης στις 28/9
έκανε την παρακάτω ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Το Σύστημα Ελέγχου και Πραγματογνωμοσύνης στις Συναλλαγές TRACES, βελτιώνει τον έλεγχο και δίνει επαρκείς πληροφορίες
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σχετικά με τις εισαγωγές και την κυκλοφορία εντός της ΕΕ ζώντων ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης,
γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και προϊόντων μη ζωικής προέλευσης που προορίζονται
για ανθρώπινη κατανάλωση ή για τη διατροφή ζώων. Παράλληλα, δίνει επαρκείς πληροφορίες για την
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αυτών σε περιπτώσεις όπου εμφανίζονται προβλήματα σχετικά με την
υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.
Οι κτηνοτρόφοι στη χώρα μου εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας όσον
αφορά τα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς
και κρέατος που εισάγονται στην Ελλάδα. Γίνεται λόγος για αθρόες εισαγωγές από το εξωτερικό και για
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές αφού τα προϊόντα αυτά πωλούνται στην εγχώρια αγορά σαν ελληνικά.
1.Θεωρεί η Επιτροπή ότι το σύστημα TRACES είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την αύξηση του φαινομένου
των ελληνοποιήσεων στη χώρα μου;
2. Θεωρεί ότι απαιτούνται αυστηρότερα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των
καταναλωτών στην ΕΕ;

Σε δύο εβδομάδες τελειώνει για την Ελλάδα η δυνατότητα ενεργοποίησης του
Ταμείου Αλληλεγγύης για την αποκατάσταση των ζημιών από το σεισμό της Κω
Με αφορμή τον σεισμό στην Κω ο Μανώλης Κεφαλογιάννης στις
26/9 υπέβαλε σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
«Στις 21 Ιουλίου του 2017, ο φονικός και ισχυρός σεισμός στην Κω
προκάλεσε σοβαρότατες καταστροφές σε υποδομές και κτίρια του
νησιού.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορθώς θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Αλληλεγγύης με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση των
πληγεισών περιοχών για την αποκατάσταση των ζημιών και την
άμβλυνση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών όπως οι

σεισμοί.
Προϋπόθεση της χρηματοδότησης είναι η υποβολή αιτήματος από την κυβέρνηση της χώρας της
πληγείσας περιοχής εντός διαστήματος 12 εβδομάδων από το συμβάν της καταστροφής. Μία προθεσμία
που λήγει στις 13 Οκτωβρίου.
Ο Δήμαρχος της Κω έχει εδώ και ημέρες αποστείλει προς την ελληνική κυβέρνηση συγκεκριμένη λίστα με
το κόστος των άμεσων ζημιών που έχουν προκληθεί στο νησί και περιμένει την ενεργοποίησή της.
Ερωτάται η Επιτροπή:
- Έχει έλθει η ελληνική κυβέρνηση μέχρι σήμερα σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας
χρηματοδοτική συνδρομή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης; Εάν ναι, πότε τέθηκε αυτό το αίτημα;
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- Έχει υποβάλλει η ελληνική κυβέρνηση αίτημα τροποποίησης των προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, προκειμένου να ανταποκριθούν σε νέες προτεραιότητες όπως η
ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της πληγείσας περιοχής αλλά και σε περαιτέρω
επενδύσεις πρόληψης σεισμικών κινδύνων;»

Ίδια αντιμετώπιση με άλλες χώρες από την Ευρωπαϊκή επιτροπή για την καταστροφή
στο Σαρωνικό.
Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης στις 21/9 κατέθεσε ερώτηση προς
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πετρελαιοκηλίδα λόγω
της βύθισης του δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη ΙΙ».
Αναλυτικά η ερώτηση:
«Στις 10 Σεπτεμβρίου 2017, στο δεξαμενόπλοιο «Αγία Ζώνη ΙΙ»
σημειώθηκε σοβαρό ατύχημα στην περιοχή του Σαρωνικού
κόλπου έξω από την Σαλαμίνα.
Από την διαρροή πετρελαίου που προκλήθηκε από τη βύθιση του
δεξαμενόπλοιου η Αττική βρίσκεται αντιμέτωπη με μία σοβαρή
οικολογική, κοινωνική και οικονομική καταστροφή.
Σε παρόμοια ατυχήματα του παρελθόντος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χορηγήσει ειδικές έκτακτες
ενισχύσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν και να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν.
Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι το Συμβούλιο είχε υιοθετήσει στις 20 Δεκεμβρίου 2002 κανονισμό
(2372/2002) με τον οποίο θεσπίζονται ειδικά μέτρα αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η
ρύπανση από το πετρελαιοφόρο “Prestige” στην Ισπανία για την αποζημίωση της ισπανικής αλιείας,
οστρακοκαλλιέργειας και υδατοκαλλιέργειας.
Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ - EUSF έχει χρηματοδοτήσει ως ειδικό τύπο μέτρου έκτακτης ανάγκης τον
καθαρισμό μολυσμένων φυσικών ζωνών.
Τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής έχουν ήδη αξιοποιηθεί με αναπροσανατολισμό των
σχετικών κονδυλίων σε ανάλογες περιπτώσεις.
Ερωτάται η Επιτροπή:
- Σκοπεύει να λάβει αντίστοιχα μέτρα για την Ελλάδα όπως στο παρελθόν έχει πράξει σε άλλα ΚΜ, για
την ασφάλεια στη θάλασσα και τις επιπτώσεις από την διαρροή πετρελαίου όσον αφορά το περιβάλλον
και την οικονομία στις πληγείσες περιοχές;»
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Άρθρα
Ο ΦΠΑ πρέπει να εισπράττεται εκεί που βρίσκεται ο καταναλωτής
«Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας πρέπει να εισπράττεται εκεί
που βρίσκεται ο καταναλωτής και όχι ο έμπορος. Ένα νέο
σύστημα είσπραξης ΦΠΑ πρέπει να βασίζεται σε αυτή τη
θεμελιώδη αρχή», δήλωσε ο Burkhard Balz, Ευρωβουλευτής της
Ομάδας του ΕΛΚ, εισηγητής για θέματα φορολογίας.
«Οι διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ εταιρειών εντός της Ε.Ε.
δεν θα πρέπει να είναι απαλλαγμένες ΦΠΑ όπως είναι σήμερα,
αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως οι υπόλοιπες
επιχειρήσεις που δρουν εντός συνόρων. Θα πρέπει να
εφαρμόζεται η φορολογική κλίμακα που ισχύει σε κάθε χώρα» πρόσθεσε ο κ. Balz.
Το ΕΛΚ καλωσορίζει την συζήτηση διαμόρφωσης ενός Ευρωπαϊκού συστήματος ΦΠΑ, όπως
ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά κατακρίνει το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν κατέθεσε μία
πλήρως ολοκληρωμένη πρόταση.
«Το σχέδιο και κάποιες από τις ρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα είναι καλές αλλά περιμένουμε
εδώ και 24 χρόνια τη διαμόρφωση ενός τελικού συστήματος συλλογής ΦΠΑ. Η Επιτροπή δήλωσε το
2016 ότι θα έχουν ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο το 2017, αλλά ήταν επρόκειτο απλά για μία
ανακοίνωση», είπε ο Balz.
«Οι απαλλαγές επιβολής ΦΠΑ σε διασυνοριακές επιχειρηματικές συναλλαγές ήταν μέχρι στιγμής η
κύρια πηγή μίας εκτεταμένης φορολογικής απάτης. Εξαιτίας αυτών χάνουμε 50 δις ευρώ κάθε χρόνο.
Το νέο σύστημα θα πρέπει να είναι απλοποιημένο και να καταπολεμά την απάτη», υπογράμμισε ο κ.
Belz.

Κινεζική δασμολογική πολιτική: Νέα Εργαλεία για την προστασία της Ευρωπαϊκής
Βιομηχανίας
"Πρέπει να προστατέψουμε την Ευρωπαϊκή βιομηχανία.
Οι δουλειές εκατοντάδων ανθρώπων βρίσκονται σε
κίνδυνο λόγω των άνισων εμπορικών πρακτικών. Δεν θα
κάτσουμε άπραγοι την ώρα που η Ευρωπαϊκή αγορά
κατακλύζεται από προϊόντα τρίτων χωρών.», δήλωσε ο
Ευρωβουλευτής του ΕΛΚ Salvatore Cicu, σχολιάζοντας
την τελική συμφωνία των αντιπροσώπων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του
Συμβουλίου σχετικά με την προστασία της βιομηχανίας
έναντι εισαγωγών με ευνοϊκό δασμολογικό πλαίσιο από τρίτες χώρες.
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«Η Κίνα είναι ένας εμπορικός εταίρος στρατηγικής σημασία για την Ε.Ε. Ωστόσο για να διασφαλιστεί
ότι κάθε χώρα ευνοείται ισότιμα από ένα ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, όλες οι χώρες πρέπει να
παίξουν με τους ίδιους κανόνες. Αυτό δεν συμβαίνει αν κάποιοι εξαγωγείς απολαμβάνουν κρατικής
ενίσχυσης και προστασίας», δήλωσε ο κ. Cicu.
«Μας πήρε πολύ χρόνο για να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία. Πιστεύω ότι η νέα πολιτική έναντι των
παράνομων δασμολογικών πρακτικών θα προστατέψει τους πολίτες από τις αρνητικές επιπτώσεις της
παγκοσμιοποίησης», συμπλήρωσε ο κ. Cicu.
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