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Ψηφιακή δημοκρατία στην ΕΕ: δυνατότητες και προκλήσεις

Η τελευταία έρευνα της Eurostat έδειξε
ότι το 79% των Ευρωπαίων χρησιμοποίησε το διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά
μέσα στην εβδομάδα. Το σερφάρισμα στο
διαδίκτυο αποτελεί πλέον καθημερινότητα. Ωστόσο εκτός από το να ενημερωνόμαστε και να επικοινωνούμε χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
πόσο εξοικειωμένοι είμαστε με τα εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης; Η
ολομέλεια του ΕΚ συζητά την Τετάρτη 15
Μαρτίου, για τις προκλήσεις και τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής δημοκρατίας.
Πολλές είναι οι απειλές παραβίασης και
χειραγώγησης της κοινής γνώμης στο διαδίκτυο εξαιτίας των πολλών και σημαντικών
εκλογικών αναμετρήσεων, που αναμένονται
μέσα στο 2017 σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ.
Η ολλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η
καταμέτρηση των ψήφων δεν θα γίνει ηλεκτρονικά αλλά στις εκλογές που πραγματοποιούνται σήμερα, καθώς υπάρχουν αναφορές για πιθανές ηλεκτρονικές παραβιάσεις.
Για τις εκλογικές διαδικασίες στη Ολλανδία
χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικά μηχανήματα
μέχρι το 2007, ωστόσο αργότερα αποδείχτηκε ότι τα μηχανήματα αυτά μπορούσαν
εύκολα να παραβιαστούν και η ηλεκτρονική
ψηφοφορία απαγορεύτηκε στην χώρα.
Από το 2012 μέχρι σήμερα η Γαλλία επέτρεπε στους Γάλλους πολίτες που ζούσαν στο
εξωτερικό να ψηφίζουν ηλεκτρονικά, ωστόσο ο νόμος αυτός δεν θα ισχύσει στις εκλογές του Ιουνίου, καθώς υπάρχουν φόβοι για
ηλεκτρονικές παραβιάσεις.
Ένα άλλο παράδειγμα έρχεται από την

Εσθονία, όπου ηλεκτρονικές ψηφοφορίες για τοπικές και εθνικές εκλογικές
διαδικασίες έχουν ήδη
πραγματοποιηθεί οκτώ
φορές από το 2005. Μέχρι
σήμερα δεν έχουν υπάρξει
αναφορές για παραβιάσεις.
Αναφερόμενη στο παράδειγμα της Εσθονίας, η έκθεση του ΕΚ επισημαίνει
ότι για να είναι επιτυχής μια
τυχόν υιοθέτηση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
σε άλλα κράτη, θα πρέπει να εκτιμηθεί κατά
πόσον διασφαλίζεται η πραγματική συμμετοχή όλων των πολιτών και να αποτιμηθούν
οι προκλήσεις καθώς και οι επιπτώσεις των
διαφορετικών ή αποκλινουσών τεχνολογικών προσεγγίσεων.
Η έκθεση ορίζει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και δημοκρατία ως:
– Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: αναφέρεται
στην εφαρμογή της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη
λειτουργία του δημόσιου τομέα, ιδίως κατά
την ηλεκτρονική παροχή πληροφοριών και
υπηρεσιών στους πολίτες από τις δημόσιες
υπηρεσίες (για παράδειγμα: πληρωμή προστίμου τροχαίας παράβασης).
– Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: αναφέρεται
στη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη
δημιουργία διαύλων επικοινωνίας οι οποίοι επιτρέπουν την ενσωμάτωση διάφορων
ενδιαφερόμενων μερών για να εκφράσουν
την άποψή τους σχετικά με τη διαδικασία χάραξης πολιτικών (για παράδειγμα, ηλεκτρονική διαβούλευση με πολίτες σχετικά με
ενδεχόμενη αλλαγή ενός ορίου ταχύτητας).
– Ηλεκτρονική δημοκρατία: αναφέρεται στη
χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών
και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη δημιουργία διαύλων διαβούλευσης και συμμετοχής
των πολιτών (για παράδειγμα: ηλεκτρονικό
κοινοβούλιο, ηλεκτρονικές πρωτοβουλίες,
ηλεκτρονική ψηφοφορία, ηλεκτρονική υποβολή αναφορών, ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις).

Ρύποι αυτοκινήτων: Το ΕΚ ζητά βελτίωση
των εργαστηριακών δοκιμών

Τα περισσότερα κράτη μέλη αλλά και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δεν κατάφεραν να εμποδίσουν τους κατασκευαστές αυτοκινήτων από το να παραβιάσουν τους
κανόνες για τις δοκιμές για τις εκπομπές ρύπων των
οχημάτων. Αυτό είναι το συμπέρασμα της εξεταστικής
επιτροπής του ΕΚ για τη μέτρηση των ρύπων στον
τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το ΕΚ στην έκθεσή του προτείνει σειρά μέτρων για την πρόληψη παραβατικών πρακτικών από τους κατασκευαστές στο
μέλλον.
Η επιτροπή συστάθηκε το Δεκέμβριο του 2015, με
αφορμή το σκάνδαλο της Volkswagen.
Η Volkswagen και άλλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων
χρησιμοποιούσαν ειδικό λογισμικό προκειμένου να
αλλάζουν τα αποτελέσματα των δοκιμών των εκπομπών ρύπων των αυτοκινήτων τους. Μπορούσαν να
μειώσουν προσωρινά την ισχύ του κινητήρα και άρα
και τις εκπομπές του οξειδίου του αζώτου (NOx) των
πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια των
εργαστηριακών δοκιμών. Ωστόσο σε πραγματικές συνθήκες οι εκπομπές των ίδιων οχημάτων ήταν μέχρι και
40 φορές περισσότερες.
Οι διαφορές στις εκπομπές αερίων σε πραγματικές συνθήκες και στις δοκιμές στο εργαστήριο δεν ήταν μυστικό και η χρήση «ελαττωματικών συσκευών» είχε ήδη
απαγορευτεί πριν από το σκάνδαλο, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν ερεύνησαν περαιτέρω το θέμα.
Το ΕΚ προτείνει τη θέσπιση νέων κανόνων έγκρισης,
το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να ενισχυθεί η
εποπτεία του συστήματος σε επίπεδο ΕΕ με σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες αλλά και την επιτάχυνση της
έγκρισης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις μετρήσεις
σε πραγματικές συνθήκες, προκειμένου οι δοκιμές να
καλύψουν ένα ευρύ φάσμα συνθηκών οδήγησης, αλλά
και απρόβλεπτες μεταβολές ώστε να εντοπίζονται τα
συστήματα αναστολής και ανορθολογικής μεθόδου
ελέγχου των εκπομπών (“defeat devices”).
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Η πολιτισμική κληρονομιά της Ευρώπης είναι η ταυτότητα και η ιστορία της. Είναι σημαντική για την οικονομία, την ανάπτυξη και της απασχόληση. Στις 27 Απριλίου το ΕΚ ψηφίζει να γίνει το 2018 η Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Περισσότερες πληροφορίες για
το Έτος στη συνέντευξή μας με τον Ρουμάνο εισηγητή του ΕΚ, Μίρτσα
Ντιάκονου.
«Θέλουμε να φέρουμε την πολιτισμική κληρονομιά πίσω στη προσοχή του
κοινού. Να της δώσουμε την αξιοπρέπεια που της αξίζει και να ενισχύσουμε την ταυτότητα της. Ταυτόχρονα, θα
ανακαλύψουμε εκ νέου τι μας κάνει
ευρωπαίους», είπε ο κ. Ντιάκονου (Φιλελεύθεροι, Ρουμανία). Το ΕΚ μετά από
διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη και
την Επιτροπή, εξασφάλισε 8 εκατομμύρια ευρώ από υπάρχοντα κονδύλια για
δραστηριότητες προώθησης του Έτους
Πολιτισμικής Κληρονομίας το 2018.
Πράγματι, «μελέτες του τομέα δείχνουν, ότι η επένδυση ενός ευρώ θα φέρει πίσω περισσότερα από 20 ευρώ», σημειώνει.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος Πολιτιστικής

Κληρονομιάς σχεδόν 300.000 άτομα δουλεύουν απευθείας στο τομέα της
πολιτιστικής κληρονομιάς της ΕΕ και μέσω αυτού δημιουργούνται έμμεσα
μέχρι και 7,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.
Οι κύριοι στόχοι της πρωτοβουλίας είναι:
•
να προωθηθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής πολιτισμικής κληρονομιάς
ως κομμάτι της πολιτισμικής πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου
•
να ενισχυθεί η συμβολή της Ευρωπαϊκής πολιτισμικής κληρονομιάς
στην οικονομία και την κοινωνία, μέσω
της άμεσης και έμμεσης οικονομικής
της δυνατότητας.
•
να συμβάλει στη προώθηση της
πολιτισμικής κληρονομιάς ως ένα σημαντικό στοιχείο στη διεθνή παρουσία
της ΕΕ. Η προώθηση της αξίας της πολιτισμικής κληρονομιάς θα αποτελέσει
επίσης απάντηση στη σκόπιμη καταστροφή πολιτισμικών θησαυρών
στη Μέση Ανατολή.
Η έκθεση του κ. Ντιάκονου αναμένεται να ψηφσθεί στην ολομέλεια του
ΕΚ στις 27 Απριλίου

Ευελιξία στον προϋπολογισμό για καλύτερη αντιμετώπιση των κρίσεων

Προϋπολογισμός που «κλειδώνει» για επτά χρόνια δεν είναι δυνατόν να δώσει την ευελιξία που απαιτείται για την αντιμετώπιση
απρόβλεπτων γεγονότων. Με το σκεπτικό αυτό το ΕΚ είχε φροντίσει, ήδη από το 2013 και την έγκριση του τρέχοντος μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού (Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ΠΔΠ)
2014-2020 , να γίνει ενδιάμεσος έλεγχος ώστε να είναι βέβαιο ότι
τα κονδύλια παραμένουν προσαρμοσμένα στις ανάγκες.
Έτσι, στις 27 Μαρτίου, η
Επιτροπή Προϋπολογισμών
του ΕΚ ενέκρινε βελτιώσεις
στο ΠΔΠ ,με βάση τη συμφωνία που είχε ήδη επιτευχθεί με τα κράτη μέλη.
Εισηγητές του ΕΚ είναι η
Ίσαμπελ Τομά (Σοσιαλιστές,
Γαλλία) και ο Γιαν Όλμπριχτ
(ΕΛΚ, Πολωνία) είναι οι
μόνιμοι εισηγητές για τον
μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό
Ο Γιαν Όλμπριχτ μας δήλωσε σχετικά πως το ΕΚ έχει
αποδείξει ότι η αναθεώρηση αυτή ήταν απαραίτητη και ότι η ΕΕ δεν μπορεί να έχει «σταθερό
σύστημα προϋπολογισμού για επτά χρόνια.»

Ο Πολωνός ευρωβουλευτής εξήγησε ότι το σύστημα προϋπολογισμού
έχει αλλάξει ώστε σε περίπτωση απρόβλεπτης κρίσης να είναι «πιο
ευέλικτο και ανοικτό» και να επιτρέπει στα κράτη μέλη να συμβάλουν
περισσότερο στο ΠΔΠ, σε περίπτωση που επιθυμούν να την αντιμετωπίσουν σε επίπεδο ΕΕ.

στευση, την ασφάλεια, τις επενδύσεις, τη νεολαία αλλά ο προϋπολογισμός παραμένει εξαιρετικά περιορισμένος» μας τόνισε η Ισαμπέλ Τομά
(Σοσιαλιστές, Γαλλία).
Επίσης, το ΕΚ και τα κράτη μέλη συμφώνησαν να υποστηρίξουν την
πρόταση της Επιτροπής να δοθούν 6 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον
στον προϋπολογισμό για την τόνωση της ανάπτυξης, τη δημιουργία
θέσεων εργασίας, την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης και
την ενίσχυση της ασφάλειας.
Το Νοέμβριο, οι δύο εισηγητές αναμένεται να τοποθετηθούν δημόσια για
το πως πρέπει να είναι το
επόμενο ΠΔΠ .
Επόμενα βήματα

Μετά την ψηφοφορία στο
ΕΚ στις 5 Απριλίου, την
οριστική απόφαση θα λάβει ομόφωνα το Συμβούλιο
της ΕΕ, όπου εκπροσωπούνται οι κυβερνήσεις.
Ο ετήσιος προϋπολογισμός, η ΕΕ κινείται στο πλαίσιο που ορίζει ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός (ΠΔΠ) που έχει διάρκεια τουλάχιστον πέντε χρόνων.
Το τρέχον ΠΔΠ, που καλύπτει την περίοδο 2014-2020, ανέρχεται σε
963.5 δισεκατομμύρια ευρώ (τιμές 2011).
Είναι το πρώτο που προβλέπει μειωμένες δαπάνες και έσοδα σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού.
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