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Νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

10 χρόνια, 10 ταινίες: οι 10 φιναλίστ του Βραβείου Lux
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Πληροφοριοδότες: προστασία πολύτιμων δημόσιων
υπηρεσιών

Κατανάλωση ενέργειας - πόσο κοστίζει η κιλοβατώρα;

Ένας τρόπος για να πληρώνουμε λιγότερα για το ρεύμα είναι το χρησιμοποιούμε πιο
αποτελεσματικά. Πολλές οικιακές συσκευές, όπως οι λάμπες, οι τηλεοράσεις, οι φούρνοι και
οι ηλεκτρικές σκούπες, έχουν μια ετικέτα η οποία βοηθάει τους καταναλωτές να αξιολογήσουν
την ενεργειακή απόδοση της συσκευής. Το ΕΚ επιθυμεί να κάνει πιο απλό αυτό το σύστημα. Στο
γράφημα, βρείτε πληροφορίες για την ενέργεια και το κόστος της.
Ενεργειακή απόδοση ορίζεται η αναλογία της εκροής επιδόσεων, υπηρεσιών, αγαθών ή ενέργειας, με
την είσοδο ενέργειας. Η εξοικονόμηση ενέργειας (μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης) είναι ένα
απόλυτο μέτρο, χωρίς αναφορά στο προϊόν που παράγεται.
Η πρώτη ετικέτα για την ενεργειακή απόδοση εισήχθη το 1994 (σε ισχύ από το 1995) και πήγαινε
από το A (το πιο αποδοτικό) μέχρι το G (λιγότερο αποδοτικό). Αργότερα επεκτάθηκε από στο Α+++,
προκειμένου να εκφράσει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων.

Νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

Η νέα οδηγία που ενέκρινε το ΕΚ την Τετάρτη
προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις που παρέχουν
βασικές υπηρεσίες όπως ενέργεια, μεταφορές,
τραπεζικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας,
καθώς και ψηφιακές υπηρεσίες όπως μηχανές
αναζήτησης και υπηρεσίες cloud computing, θα
υποχρεωθούν να ενισχύσουν τα επίπεδα ασφάλειας
ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν ενδεχόμενες
επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.
Οι ρυθμίσεις για τα κοινά πρότυπα ασφάλειας στον
κυβερνοχώρο και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών θα ενισχύσει την
προστασία των επιχειρήσεων και θα βοηθήσει στην πρόληψη επιθέσεων σε διασυνδεδεμένες
υποδομές των χωρών της ΕΕ.
Οι χώρες της ΕΕ θα αποφασίζουν ποιες είναι οι επιχειρήσεις που θα εφαρμόσουν την οδηγία
Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία ορίζει τις υποχρεώσεις για την τήρηση συγκεκριμένων επιπέδων
ασφάλειας και την υποβολή εκθέσεων για “φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών” σε
τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η υγεία, οι τραπεζικές υπηρεσίες και η παροχή νερού. Τα
κράτη μέλη της ΕΕ θα είναι εκείνα που θα ορίσουν ποιοι φορείς ανήκουν σε αυτούς τους τομείς,
χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια, όπως π.χ. εάν η παρεχόμενη υπηρεσία είναι ζωτικής
σημασίας για την κοινωνία και την οικονομία και το κατά πόσον ένα περιστατικό παραβίασης
ασφαλείας θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
Ορισμένοι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών, όπως οι διαδικτυακές αγορές, οι μηχανές αναζήτησης
και οι υπηρεσίες cloud computing, θα υποχρεωθούν επίσης να λάβουν επιπρόσθετα μέτρα
προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα επιθυμητό επίπεδο ασφαλείας για τις υποδομές τους, ενώ θα
υποχρεούνται να αναφέρουν στις εθνικές αρχές τα όποια συμβάντα παραβιάσεων των συστημάτων
ασφαλείας τους. Οι απαιτήσεις, ωστόσο, για τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών θα είναι
μικρότερες, ενώ θα εξαιρεθούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Συγκρότηση ομάδας συνεργασίας
Θα συγκροτηθεί ομάδα συνεργασίας με σκοπό την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της στρατηγικής
συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Όλες οι χώρες της ΕΕ
θα εφαρμόσουν μια εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση των απειλών στον κυβερνοχώρο.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) θα διαδραματίσει
καίριο ρόλο στην εφαρμογή της οδηγίας.
Europe Direct Καλαμάτας, γραφείο ενημέρωσης του Ευρωπαίου πολίτη, μάθε τα δικαιώματά σου στο 2721110350
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10 χρόνια, 10 ταινίες: οι 10 φιναλίστ του Βραβείου Lux για το 2016

Ανακοινώθηκαν οι 10 φιναλίστ για το Βραβείο LUX 2016,
που φέτος γιορτάζει τα δέκα του χρόνια. Οι δέκα ταινίες που
διαγωνιστούν φέτος για το Βραβείο, ανακοινώθηκαν στο Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Karlovy Vary, της Τσεχίας. Κάθε χρόνο το ΕΚ,
απονέμει το βραβείο LUX, στην καλύτερη ταινία του ευρωπαϊκού
κινηματογράφου. Οι 3 ταινίες που θα φτάσουν στον τελικό και θα
προβληθούν στους κινηματογράφους των κρατών μελών κατά τις
Ημέρες Κινηματογράφου LUX, θα ανακοινωθούν στο τέλος του
μήνα.
Οι δέκα ταινίες που επιλέχτηκαν από την κριτική επιτροπή του Βραβείου
LUX παρουσιάζουν διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις,
μηνύματα και συναισθήματα, με ιδιαίτερη έμφαση σε ταλαντούχους
νέους σκηνοθέτες
Οι υποψήφιες ταινίες για το βραβείο LUX είναι (με αλφαβητική σειρά):
• À Peine J´ouvre les Yeux (As I Open My Eyes): Leyla Bouzid
(Γαλλία, Τυνησία, Βέλγιο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)
• A Syrian Love Story: Sean McAllister (Βρετανία)
• Cartas da Guerra (Letters From War): Ivo M Ferreira (Πορτογαλία)
• Krigen (A War): Tobias Lindholm (Δανία)
• L´Avenir (Things to Come): Mia Hansen-Løve (Γαλλία, Γερμανία)
• La Pazza Gioia (Like Crazy): Paolo Virzi (Ιταλία, Γαλλία)
• Ma Vie de Courgette (My Life as a Courgette): Claude Barras
(Ελβετία, Γαλλία)
• Sieranevada: Cristi Puiu (Ρουμανία, Γαλλία)
• Suntan: Argyris Papadimitropoulos (Ελλάδα, Γερμανία)
• Toni Erdmann: Maren Ade (Γερμανία, Ρουμανία, Αυστρία)
Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν στις 3 Ιουλίου από την αντιπρόεδρο
της επιτροπής Πολιτισμού του ΕΚ Michaela Šojdrová, την Martina Dlabajová, αντιπρόεδρο της επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών

του ΕΚ, την Julie Ward και τον Bogdan Wenta, μέλη της επιτροπής
Πολιτισμού τους ΕΚ και την Doris Pack Καλλιτεχνική διευθύντρια
του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Karlovy Vary και μέλος της
επιτροπής του βραβείου LUX.
Οι τρείς ταινίες που θα επιλεχθούν για τον τελικό, θα προβληθούν
στα κράτη μέλη, με υπότιτλούς, κατά τη διάρκεια των Ημερών
Κινηματογράφου LUX, το φθινόπωρο. Η νικήτρια ταινία, θα προβληθεί
με υπότιτλους, στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και σε ειδική έκδοση
για τα άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής.
Η βράβευση της νικήτριας ταινίας, θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του
χρόνου στο Στρασβούργο.
Επίσης, ανακοινώθηκε η αγαπημένη ταινία του κοινού από το
διαγωνισμό του 2015. Το βραβείο κέρδισε η ταινία Mustang, του Deniz
Gamze Ergüven (Γαλλία, Γερμανία, Τουρκία, Κατάρ).

Πληροφοριοδότες: προστασία πολύτιμων δημόσιων υπηρεσιών

Πώς καταφέρνουν μερικές πολυεθνικές να πληρώνουν τόσους
λίγους φόρους; Η ιδιωτική μας ζωή προστατεύεται; Πολλά είναι
τα ερωτήματα που απασχολούν έντονα το ΕΚ, το οποίο έχει
δημιουργήσει ειδικές επιτροπές για τα σκάνδαλα LuxLeaks και
τα έγγραφα του Παναμά, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τα
προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών από υποκλοπές
ξένων μυστικών υπηρεσιών.
Μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ
Οι αποκαλύψεις του Έντουαρντ Σνόουντεν
για τις παρακολουθήσεις ευρωπαίων
πολιτών από την ΝSA, ήταν ο λόγος που
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακύρωσε,
εξαιτίας της παραβίασης των θεμελιωδών
ατομικών δικαιωμάτων τη συμφωνία του
“Αφαλούς Λιμένα” (Safe Harbour), που
ρύθμιζε τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ
ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δύο
πλευρές ετοιμάζουν τώρα νέα συμφωνία
(Privacy Shield) και το ΕΚ παρακολουθεί
στενά τις διαπραγματεύσεις.
Φόροι
Ο πληροφοριοδότης Αντουάν Ντελτούρ, έκανε τις αποκαλύψεις
Luxleaks για το σύστημα φορολογικών αποφάσεων (που έδινε τη
δυνατότητα στις πολυεθνικές να μειώσουν τη φορολογική τους
επιβάρυνση, συμμετέχοντας έτσι στον φορολογικό ανταγωνισμό), ενώ
το σκάνδαλο με τα έγγραφα του Παναμά αποκάλυψε έ να τεράστιο
δίκτυο εταιρειών που λειτουργούσα ως “βιτρίνες”, προκειμένου
εταιρείες και ιδιώτες να αποκρύπτουν τον πλούτο τους και να
εξαπατούν την εφορία.

Το ΕΚ στηρίζει του πληροφοριοδότες
Το ΕΚ ζήτησε από τα κράτη μέλη να παράσχουν προστασία στον
Έντουαρντ Σνόουντεν, που κατηγορείται από τις αμερικανικές αρχές
για κατασκοπεία και κλοπή κρατικών περιουσιακών στοιχείων, ως
υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Επίσης, πολλοί ευρωβουλευτές υποστήριξαν τον Αντουάν Ντελτούρ
για τις αποκαλύψεις που έκανε και
χαιρέτησαν το θάρρος του. Ο Ντελτούρ,
μετά από πρόταση ευρωβουλευτών,
ήταν υποψήφιος για το Βραβείο
Ευρωπαίου Πολίτη το 2015, ενώ τον
Ιούνιο καταδικάστηκε για κλοπή από
το δικαστήριο του Λουξεμβούργου και
του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης με
αναστολή 12 μηνών.
Τι κάνει το ΕΚ για την προστασία τους;
Τον Απρίλιο, οι ευρωβουλευτές
υποστήριξαν την οδηγία για τα
εμπορικά μυστικά για να βοηθήσουν
τις επιχειρήσεις να κερδίζουν έννομη
προστασία κατά της κλοπής ή της κακής
χρήσης των εμπορικών του μυστικών.
Το ΕΚ τόνισε ότι αυτή η οδηγία δεν θα πρέπει να περιορίζει την ελευθερία
του Τύπου και του πλουραλισμού ή το έργο των δημοσιογράφων,
ειδικά όταν αφορά τις έρευνες και τις πηγές τους.
Οι επικριτές της νομοθεσίας, ισχυρίζονται ότι οι ρήτρες προστασίας
έχουν πάρα πολλά κενά και απαιτούν ειδικούς κανόνες για την
προστασία των πληροφοριοδοτών.
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