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Ερωτήσεις και απαντήσεις για την καλλιέργεια ΓΤΟ
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Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία
2015

Η

Ερωτήσεις και απαντήσεις για την καλλιέργεια ΓΤΟ στην ΕΕ

ΕΕ έχει από τους αυστηρότερους κανονισμούς στον κόσμο στο ζήτημα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και η καλλιέργειά
τους επιτρέπεται έπειτα από ενδελεχείς ελέγχους. Έπειτα από 3 χρόνια
το Συμβούλιο συμφώνησε στην πρόταση , να δοθεί στα κράτη μέλη
μεγαλύτερη ελευθερία στην απαγόρευση καλλιέργειας ΓΤΟ στην επικράτειά τους. Η ολομέλεια συζητά και αποφασίζει για την πρόταση την
Τρίτη, 13 Ιανουαρίου.
Επιτρέπεται η καλλιέργεια ΓΤΟ στην ΕΕ;
Ναι, αλλά μόνο αν έχουν εγκριθεί από την ΕΕ, έπειτα από αυστηρή αξιολόγηση που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Μετά την έγκρισή από την EFSA, τα κράτη μέλη μπορούν
να απαγορεύσουν την καλλιέργεια του ΓΤΟ κάνοντας χρήση της «ρήτρας
διασφάλισης».
Καλλιεργούνται σήμερα στην ΕΕ ΓΤΟ; Υπάρχουν χώρες που απαγόρευσαν την καλλιέργεια των συγκεκριμένων ΓΤΟ;
Προς το παρόν καλλιεργείτε μόνο ένα ΓΤΟ, το ανθεκτικό στα έντομα αραβόσιτο ΜΟΝ 810 της Μονσάτο. Ωστόσο, μερικές χώρες όπως η Αυστρία, η
Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο
και η Πολωνία, υιοθέτησαν ρήτρες διασφάλισης και απαγόρευσαν την καλλιέργειά του στην επικράτεια τους.
Γιατί η ΕΕ θέλει να αλλάξει το ισχύον σύστημα έγκρισης ΓΤΟ;
Ορισμένα κράτη μέλη ζήτησαν μεγαλύτερη ευελιξία και ελευθερία στην
απαγόρευση ή τον περιορισμό ΓΤΟ στην επικράτειά τους. Η ολομέλεια του
ΕΚ, σε απάντηση στα κράτη μέλη, ψηφίζει την Τρίτη σύσταση για την τροποποίηση της οδηγίας που δίνει στα κράτη μέλη την ελευθερία να περιορίζουν
ή να απαγορεύουν την ανάπτυξη των ΓΤΟ στην επικράτειά τους. Πέρα από
τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον που θα περιλαμβάνονται
στις αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων
(ΕΑΑΤ).
Τα κράτη μέλη θα μπορούν επίσης να απαγορεύουν τις καλλιέργειες ΓΤΟ
για λόγους όπως οι κανονισμοί πολεοδομίας και χωροταξίας της χώρας, οι
κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις, η αποφυγή ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ σε
άλλα προϊόντα και οι στόχοι της εθνικής αγροτικής πολιτικής.

Το ΕΚ για την για την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων
Η Λετονία ανέλαβε την προεδρία του Συμβουλίου
της ΕΕ

Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για τη
Νεολαία 2015

Ε

ίσαι μεταξύ 16-30 ετών και χεις ένα σχέδιο με
ευρωπαϊκή διάσταση; Από τις 2 Δεκεμβρίου, μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή για το όγδοο Ευρωπαϊκό
Βραβείο Καρλομάγνου για τη νεολαία 2015 που προωθούν της ευρωπαϊκή ταυτότητα. Οι νικητές, πέρα
από την προβολή και την αναγνώριση των σχεδίων
τους, θα κερδίσουν και χρηματικό έπαθλο για την περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου που θα παρουσιάσουν.
Το ΕΚ και το ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου «Καρλομάγνος» του Άαχεν, συνδιοργανώνουν το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου, που απονέμεται κάθε χρόνο σε νέους
μεταξύ 16 και 30 ετών για σχέδια που προωθούν την ευρωπαϊκή και διεθνή κατανόηση. Το Βραβείο απονέμεται
σε σχέδια τα οποία χρησιμεύουν ως πρότυπο για νέους
που ζουν στην Ευρώπη και παρέχουν πρακτικά παραδείγματα Ευρωπαίων που ζουν μαζί ως μία κοινότητα.
Το βραβείο για το καλύτερο σχέδιο είναι €5.000, το δεύτερο βραβείο είναι €3.000 και το τρίτο €2.000. Οι τρεις
βραβευθέντες θα προσκληθούν να επισκεφθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο), ενώ εκπρόσωποι των 28 επιλεγέντων εθνικών σχεδίων θα προσκληθούν στην τελετή απονομής στο Άαχεν
της Γερμανίας τον Μάιο του 2015.
Χρονοδιάγραμμα
-Έναρξη διαγωνισμού και online αιτήσεις: 2 Δεκεμβρίου
-Τέλος αιτήσεων συμμετοχής: 23 Φεβρουαρίου 2015
-Επιλογή των 28 σχεδίων από τις εθνικές κριτικές επιτροπές: 13 Μαρτίου 2015
- Επιλογή των τριών σχεδίων που θα βραβευτούν από
την Ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή: 23 Απριλίου 2015
- Τελετή βράβευσης: 12 Μαΐου 2015
www.charlemagneyouthprize.eu
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Το ΕΚ για την για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

ο εμπόριο ανθρώπων αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα και μας
αφορά όλους. Ωστόσο, η πλειοψηφία των θυμάτων τόσο στην
ΕΕ όσο και στον υπόλοιπο κόσμο είναι κυρίως γυναίκες και κορίτσια. Στις 2 Δεκεμβρίου, οι επιτροπές του ΕΚ για τα Δικαιώματα
των Γυναικών και Πολιτικών Ελευθεριών διοργάνωσαν ακρόαση
με εκπροσώπου του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να συζητήσουν για τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και για την στρατηγική της ΕΕ στο ζήτημα.
Εμπορία ανθρώπων εντός ΕΕ: 65%
των θυμάτων είναι Ευρωπαίοι
Η επικεφαλής της επιτροπής του ΕΚ
για τα Δικαιώματα των Γυναικών
IratxeGarcíaPérez (Σοσιαλιστές, Ισπανία), ο επικεφαλής της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών ClaudeMoraes
(Σοσιαλιστές, Μ. Βρετανία) και η ευρωπαία συντονίστρια για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων Μύρια Βασιλειάδου, παρουσίασαν ενδιάμεση έκθεση της στρατηγικής
της ΕΕ για την περίοδο 2012-2016, για την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων. Ήδη από τον Απρίλιο του 2011 το ΕΚ και το
Συμβούλιο υιοθέτησαν οδηγία για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.
Τα στοιχεία αναφέρουν πώς τα καταγεγραμμένα θύματα στην ΕΕ
των 28, για το διάστημα 2010-2012 ανέρχονται σε 30.146. Το
80% από αυτά είναι γυναίκες και κορίτσια. Το 69% των θυμάτων

προορίζονται για σεξουαλική εκμετάλλευση, ενώ το περισσότερο
από το 95% είναι γυναίκες. Των 71% των αρσενικών θυμάτων
διακινούνται για εργασία.
Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τις γυναίκες που χρησιμοποιούνται ως παρένθετες μητέρες καθώς και για
αφαίρεση οργάνων. Η Marijana Petir (ΕΛΚ, Ουγγαρία) δήλωσε ότι
η εμπορία ανθρώπων είναι μια πολύ
«κερδοφόρα» σύγχρονη μορφή δουλείας, ο Marek Jurek (Συντηρητικοί,
Πολωνία) είπε ότι η καταπολέμηση
δραστηριοτήτων όπως η πορνεία θα
βοηθήσουν εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων, ενώ η Angelika Mlinar (Φιλελεύθεροι, Αυστρία), αναφέρθηκε στο
πώς εντοπίζονται τα θύματα αλλά και
στα δικαιώματά τους.
Εμπορία ανθρώπων σε παγκόσμιο
επίπεδο
Η επικεφαλής του γραφείου του ΟΗΕ
για τα ναρκωτικά και το έγκλημα KristiinaKangaspunta παρουσίασε την ενδιάμεση έκθεση της στρατηγικής της ΕΕ για την περίοδο
2012-2016 για την εμπορία ανθρώπων, στην οποία τα στοιχεία
δηλώνουν ότι 70% των θυμάτων είναι γυναίκες, ενώ το 53%
προορίζονται για σεξουαλική εκμετάλλευση. Επεσήμανε ότι το
παγκόσμιο ποσοστό της υποχρεωτικής εργασίας είναι αυξανόμενο
και ότι δεν υπάρχει βελτίωση στην Ευρώπη. Τέλος, ανέφερε ότι το
34% της εμπορίας πραγματοποιείται μέσα στην ίδια χώρα.

Η Λετονία ανέλαβε την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Η Λετονία ανέλαβε την 1η Ιανουαρίου για πρώτη φορά στην
ιστορία της την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα λήξει στο τέλος Ιουνίου.
Η βαλτική αυτή χώρα εντάχθηκε στην ΕΕ την 1η Μαϊου 2004 μαζί
με άλλες εννέα χώρες, περιλαμβανομένης και της Κύπρου.
Οι κύριες προτεραιότητες της προεδρίας της Λετονίας χωρίζονται
σε τρία κεφάλαια. 1) ανταγωνισμός και ανάπτυξη, 2) χρήση του
ψηφιακού δυναμικού της Ευρώπης προς όφελος της ανάπτυξης
και 3) ενδυνάμωση του ρόλου της ΕΕ στην παγκόσμια πολιτική
σκηνή.
Σημειώνεται ότι η Λετονία είναι μέλος του ΝΑΤΟ από τις 29 Μαρτίου
του 2004 και εντάχθηκε μαζί με τη Βουλγαρία, την Εσθονία, Λιθουανία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία.
Πρωθυπουργός της Λετονίας είναι η Λαϊμντότα Στραουγιούμα η
οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της στις 22 Ιανουαρίου 2014. Πρόεδρος της χώρας είναι ο Αντρις Μπέρζινς από τις 8 Ιουλίου 2011.
Τη Λετονία εκπροσωπούν οκτώ βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Λετονός Επίτροπος στην Κομισιόν είναι ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, στον οποίο ανατέθηκαν τα καθήκοντα του αντιπροέδρου για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο. Ο κ. Ντομπρόβσκις
ήταν πρωθυπουργός της χώρας μέχρι το 2014.
Η χώρα εντάχθηκε στην ΕΕ το 2004 και στην ευρωζώνη δέκα χρόνια μετά, την 1η Ιανουαρίου 2014.
Η Λετονία είναι μέλος του χώρου Σένγκεν από τις 21 Δεκεμβρίου
2007.
Η Λετονία
Η πρωτεύουσα της Λετονίας είναι η Ρίγα. Ο πληθυσμός ξεπερνά

κατά μερικές χιλιάδες τα δύο εκατομμύρια, σύμφωνα με στατιστικά
στοιχεία του 2012. Οι πλειονότητα είναι Λετονοί (62.1%) αλλά στη
χώρα ζουν και Ρώσοι (26.9%), Λευκορώσοι (3.4%), Ουκρανοί και
Πολωνοί (από 2.2%).
Ο πληθυσμός της Λετονίας ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού
της ΕΕ φθάνει το 0,4%.
Επίσημη γλώσσα είναι τα λετονικά και το πολίτευμα της χώρας είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία.
Οι σημαντικότεροι τομείς της λετονικής οικονομίας το 2012 ήταν
το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες
στέγασης και εστίασης (30,0%), η βιομηχανία (19,5%), καθώς και
η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (14,0%).
Η Λετονία πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως προς τη Ρωσία, τη Λιθουανία και την Εσθονία, ενώ οι εισαγωγές της προέρχονται κυρίως από τη Λιθουανία, τη Γερμανία και τη Ρωσία.
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