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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 

1. «Κλείσιμο του κύκλου» : Η Επιτροπή υλοποιεί το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία 
 

2. Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης : η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται για έναν βιώσιμο 
αφρικανικό αγροδιατροφικό τομέα 
 

3. Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι επαγγελματίες μπορούν 
να επωφελούνται πλήρως από την ενιαία αγορά 
 

4. Δέσμη παραβάσεων Μαρτίου : κυριότερες αποφάσεις 
 

5. Η Επιτροπή παραπέμπει την Κύπρο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλημμελή 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων 
 

6. Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας 
2019 
 

7. Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2019 : περισσότερη ισότητα, αλλά οι αλλαγές γίνονται με 
πολύ αργούς ρυθμούς 
 

8. Ένωση Κεφαλαιαγορών : Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία σχετικά με τους κανόνες 
γνωστοποίησης για τις βιώσιμες επενδύσεις 
 

9. Νιτρικά: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο και ζητά την 
επιβολή οικονομικών κυρώσεων 
 

10. Η Επιτροπή επικροτεί την επίτευξη συμφωνίας επί νέων κανόνων που προετοιμάζουν το 
έδαφος για τη βελτίωση της είσπραξης του ΦΠΑ στις διαδικτυακές πωλήσεις 
 

11. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία για την καλύτερη προστασία 
των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος σε ολόκληρη την ΕΕ 

http://europedirect.cci-ioannina.gr/
file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/Desktop/Europe%20Direct%202018%20-%202020/News%20Letter/www.europedirect.gr
file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/Desktop/Europe%20Direct%202018%20-%202020/News%20Letter/info@edic.gr
http://www.facebook.com/EuropeDirect.Epirus.Ioannina
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12. Δίκαιη φορολόγηση : Η ΕΕ επικαιροποιεί τον κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών 

φορολογικής δικαιοδοσίας 
 

13. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών : η Επιτροπή καταχωρίζει την πρωτοβουλία «Housing 
for All» 
 

14. Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας : Δήλωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 
 

15. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον ενωσιακό κατάλογο των μη συνεργάσιμων 
περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας 
 

16. Η Επιτροπή επανεξετάζει τις σχέσεις με την Κίνα και προτείνει 10 δράσεις 
 

17. Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 : H Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή 
συμφωνία χρηματοδότησης για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα 
 

18. Επεξήγηση των νέων ετικετών ενεργειακής απόδοσης 
 

19. Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για τη διασυνοριακή κινητικότητα των εταιρειών 
 

20. Έκθεση για τις άμεσες ξένες επενδύσεις : συνεχής αύξηση της ξένης ιδιοκτησίας σε 
ευρωπαϊκές εταιρείες σε καίριους τομείς 
 

21. Ένωση Κεφαλαιαγορών : συμφωνία για αυστηρότερη εποπτεία των κεντρικών 
αντισυμβαλλομένων 
 

22. Κρίση στη Συρία : η ΕΕ ανανεώνει τη διεθνή στήριξη, κινητοποιώντας πρωτοφανείς 
συνολικές δεσμεύσεις 8,3 δισ. ευρώ για το 2019 και μετά 
 

23. Ένωση Κεφαλαιαγορών : Πριν από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η Επιτροπή 
παρουσιάζει την επιτευχθείσα πρόοδο — Ερωτήσεις και απαντήσεις 
 

24. Ένωση Κεφαλαιαγορών : Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί πριν από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
 

25. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα εθνικά πολιτικά κόμματα να ενώσουν τις προσπάθειές 
τους για να εξασφαλίσουν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές στην Ευρώπη 
 

26. 2 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας 
 

27. Δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού : η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή 
συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με τους επικαιροποιημένους κανόνες για τον 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 
 

28. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: η Επιτροπή εγκαινιάζει νέο διαδικτυακό εργαλείο για τις 
διαδικασίες επιείκειας και διακανονισμού σε υποθέσεις συμπράξεων, καθώς και για τη 
συνεργασία σε υποθέσεις εκτός συμπράξεων 
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29. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας σε ικανοποιητική τροχιά : 525 εκατ. ευρώ για το Eurodrone 

και άλλα κοινά ερευνητικά και βιομηχανικά έργα 
 

30. Τα κύρια μηνύματα της τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής 
 

31. Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 : η Επιτροπή επικροτεί την προσωρινή 
συμφωνία για το «Ορίζων Ευρώπη», το μελλοντικό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας 
της ΕΕ 
 

32. Μια Ευρώπη που προστατεύει : έχουν συμφωνηθεί έως σήμερα 15 από τις 22 νομοθετικές 
πρωτοβουλίες για την Ένωση Ασφάλειας 
 

33. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία : η Επιτροπή επιβάλλει πρόστιμο ύψους 1.49 δισ. EUR στην 
Google για καταχρηστικές πρακτικές στη διαδικτυακή διαφήμιση 
 

34. Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 : Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη 
προκαταρκτικής συμφωνίας για το πρόγραμμα InvestEU 
 

35. Βιώσιμη χρηματοδότηση : η διάσκεψη υψηλού επιπέδου οδηγεί την παγκόσμια 
συνεργασία για τη βιώσιμη χρηματοδότηση στο επόμενο στάδιο 
 

36. Προϋπολογισμός της ΕΕ : Ευπρόσδεκτη ώθηση στη φορολογική συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών της ΕΕ κατόπιν επίτευξης της συμφωνίας χρηματοδότησης 
 

37. Ένωση Κεφαλαιαγορών : Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για μια ισχυρότερη 
και πιο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή εποπτική αρχιτεκτονική, μεταξύ άλλων και για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
 

38. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων : η δράση της ΕΕ οδηγεί σε σαφέστερη και διαφανέστερη 
τιμολόγηση 
 

39. Ετοιμότητα για το Brexit : η ΕΕ ολοκληρώνει τις εργασίες προετοιμασίας της για την 
πιθανότητα αποχώρησης χωρίς συμφωνία στις 12 Απριλίου 
 

40. Μεταρρύθμιση των κανόνων περί πνευματικής ιδιοκτησίας: η Επιτροπή χαιρετίζει την 
υπερψήφιση εκσυγχρονισμένων κανόνων, κατάλληλων για την ψηφιακή εποχή, από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
 

41. Οδική ασφάλεια: η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για νέους κανόνες της ΕΕ οι οποίοι θα 
βοηθήσουν να σωθούν ζωές 
 

42. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών : Η Επιτροπή καταχωρίζει την πρωτοβουλία «# 
NewRightsNow» 
 

43. Ερωτήσεις και απαντήσεις - η Επιτροπή συνιστά κοινή προσέγγιση της ΕΕ για την ασφάλεια 
των δικτύων 5G 
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44. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά την υιοθέτηση κοινής προσέγγισης της ΕΕ για την 
ασφάλεια των δικτύων 5G 
 

45. Κονδύλια ύψους 250 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της υιοθέτησης υγιεινών διατροφικών 
συνηθειών από τους μαθητές στην Ευρώπη 
 

46. Ερωτήσεις και Απαντήσεις - Υπερψήφιση εκσυγχρονισμένων κανόνων, κατάλληλων για την 
ψηφιακή εποχή, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
 

47. Ερωτήσεις και απαντήσεις : Οδηγία για τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα 
 

48. "H μέρα που ΟΛΟΙ θα κόψουμε τα μούσια" #KopseTaMousia  

 

49. Η Επιτροπή χαιρετίζει την ψήφιση των νέων κανόνων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι 
οποίοι διευκολύνουν την πρόσβαση σε επιγραμμικό ραδιοτηλεοπτικό περιεχόμενο σε 
διασυνοριακό επίπεδο 

________________________________________________________________________________ 

 «Κλείσιμο του κύκλου» : Η Επιτροπή υλοποιεί το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία 

Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2019 

Και οι 54 δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου που δρομολογήθηκε το 2015 έχουν πλέον υλοποιηθεί 
ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης. Το γεγονός αυτό αναμένεται να δώσει ώθηση στην 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και της 
βιομηχανίας της με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και 
τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα συνολική έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του 
σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία που ενέκρινε τον Δεκέμβριο του 2015. Στην έκθεση 
παρουσιάζονται τα κύρια αποτελέσματα από την υλοποίηση του σχεδίου δράσης και 
σκιαγραφούνται οι ανοιχτές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε να ανοίξει ο 
δρόμος για μια κλιματικά ουδέτερη και ανταγωνιστική κυκλική οικονομία που θα ελαχιστοποιεί 
την πίεση στους φυσικούς πόρους, στους πόρους πόσιμου νερού, καθώς και στα οικοσυστήματα. 
Τα πορίσματα της έκθεσης θα συζητηθούν στην ετήσια διάσκεψη των ενδιαφερόμενων φορέων 
για την κυκλική οικονομία που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 6 και 7 Μαρτίου. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1480_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία (CEIR) 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με στοιχεία και αναφορές για τις 54 δράσεις 
που απαριθμούνται στο σχέδιο δράσης 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για τα βιώσιμα προϊόντα στην κυκλική 
οικονομία 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση των εθελοντικών 
δεσμεύσεων βάσει του παραρτήματος III της στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_en.htm
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/node/1301
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/node/1301
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1480_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1481_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/report_implementation_circular_economy_action_plan.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/report_implementation_54_actions.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/report_implementation_54_actions.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/sustainable_products_circular_economy.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/sustainable_products_circular_economy.pdf
https://ec.europa.eu/growth/content/european-strategy-plastics-voluntary-pledges_en
https://ec.europa.eu/growth/content/european-strategy-plastics-voluntary-pledges_en
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Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται για έναν βιώσιμο αφρικανικό 
αγροδιατροφικό τομέα 

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2019 

Η ειδική ομάδα για την αγροτική Αφρική υπέβαλε σήμερα την τελική της έκθεση, ένα 
αγροδιατροφικό και γεωργικό θεματολόγιο για τη νέα «Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης για 
βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας», την οποία ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής 
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2018.  

Σύμφωνα με τις συστάσεις της εν λόγω ομάδας Αφρικανών και Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων, η 
Αφρική και η ΕΕ πρέπει να αναπτύξουν εταιρική σχέση σε τρία επίπεδα: μεταξύ προσώπων, 
μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ κυβερνήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, θα καθιερωθεί ένας 
πολυσυμμετοχικός διάλογος σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας από το τοπικό επίπεδο, και θα 
καταστεί δυνατή η στενότερη σύνδεση μεταξύ των αφρικανικών και των ευρωπαϊκών κοινωνιών, 
των επιχειρηματικών κοινοτήτων και των κυβερνήσεων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1569_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενίσχυση της εταιρικής σχέσης της ΕΕ με την Αφρική: νέα συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης για 
βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας 
Έκθεση της ειδικής ομάδας για την αγροτική Αφρική  
Ενημερωτικό δελτίο για τις συστάσεις της ειδικής ομάδας 
________________________________________________________________________________ 

Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι επαγγελματίες μπορούν να 
επωφελούνται πλήρως από την ενιαία αγορά 

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2019 

Η Επιτροπή έλαβε περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο διαδικασιών επί παραβάσει κατά 26 κρατών 
μελών, προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων σχετικά με 
την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. 

Μόνο μια εύρυθμη ενιαία αγορά μπορεί να αποδώσει το πλήρες δυναμικό της προς όφελος των 
πολιτών και των επιχειρήσεων ολόκληρης της Ευρώπης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση για την 
ενιαία αγορά της 22ας Νοεμβρίου 2018, η Επιτροπή λαμβάνει σήμερα περαιτέρω μέτρα επιβολής 
για να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη τηρούν πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με 
την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1479_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/international-cooperation/africa/eu-africa-partnership_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-africa_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-africa_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1569_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-africa_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-africa_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/report-tfra_mar2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/factsheet-tfra_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6490_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6490_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1479_el.pdf
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— Για τις κυριότερες αποφάσεις στη δέσμη παραβάσεων του Μαρτίου του 2019, βλ. το πλήρες 
MEMO/19/1472. 
— Για τη γενική διαδικασία επί παραβάσει, βλ. MEMO/12/12. 
— Για την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει. 
________________________________________________________________________________ 

Δέσμη παραβάσεων Μαρτίου: κυριότερες αποφάσεις 

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2019 

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»), στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις 
παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν 
διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής 
εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. 

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω 
ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 103 
υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να 
χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το 
πλήρες MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που 
ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1472_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

Η Επιτροπή παραπέμπει την Κύπρο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλημμελή 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων 

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2019 

Η Επιτροπή παραπέμπει την Κύπρο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλημμελή 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει σήμερα την Κύπρο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
λόγω της παράλειψής της να εξασφαλίσει ότι όλοι οι οικισμοί με πληθυσμό άνω των 2 000 
κατοίκων διαθέτουν επαρκή συστήματα συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, όπως 
επιβάλλουν οι κανόνες της ΕΕ (οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου). 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1474_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1472_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_el.htm
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_el
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_el.htm
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=el
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1472_el.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1991/271/oj
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1474_el.pdf
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— Για τις κυριότερες αποφάσεις στη δέσμη παραβάσεων του Μαρτίου του 2019, βλ. το πλήρες 
MEMO/19/1472 
— Για τη γενική διαδικασία επί παραβάσει, βλ. MEMO/12/12 
— Για την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει 
________________________________________________________________________________ 

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας 2019 

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2019 

 «Η ισότητα αποτελεί θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια αρχή για την οποία θα 
εξακολουθήσουμε να αγωνιζόμαστε. Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών δεν αποτελεί 
εξαίρεση.  

Η Ευρώπη συγκαταλέγεται μεταξύ των τόπων που προσφέρουν στις γυναίκες τον μεγαλύτερο 
βαθμό ασφάλειας και ισότητας παγκοσμίως. Ο αριθμός των εργαζόμενων γυναικών έχει φτάσει 
σε ιστορικά υψηλά επίπεδα στην ΕΕ. Όλο και περισσότερες γυναίκες βρίσκονται σήμερα σε θέσεις 
εξουσίας. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1494_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Spotlight: Δράση της ΕΕ για τις γυναίκες 
Δείκτης ισότητας των φύλων του EIGE 
Ενημερωτικό δελτίο: A Year of Focused Action to Stop Violence against Women (Ένα έτος δράσης 
εστιασμένης στην εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών) (διατίθεται και ως εκτυπώσιμο 
φυλλάδιο) 
Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για την εφαρμογή της αρχής της «ίσης 
αμοιβής» της Συνθήκης — ανοικτή έως τις 5 Απριλίου 2019 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και 
της βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών — ανοικτή έως τις 19 Ιουνίου 2019 
Συλλογή δεδομένων 2018 για την εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2019: περισσότερη ισότητα, αλλά οι αλλαγές γίνονται με πολύ 
αργούς ρυθμούς 

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2019 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1495_el.pdf 

Με την ευκαιρία της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δημοσίευσε την έκθεσή της του 2019 σχετικά με την ισότητα γυναικών και ανδρών στην ΕΕ. Η 
καλή είδηση είναι ότι η Ευρώπη σημειώνει πρόοδο· ωστόσο, πρέπει να επιταχύνουμε τις 
αλλαγές. 

Η Επιτροπή Γιούνκερ έχει αναλάβει δράση σε όλα τα μέτωπα για τη βελτίωση της ζωής των 
γυναικών στην Ευρώπη, με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, με τη γεφύρωση του 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1472_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_el.htm
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_el
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1494_el.pdf
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/women/en/
http://eige.europa.eu/gender-equality-index
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=48534
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=48533
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=48533
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3415794/public-consultation_el
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdap-gbv-ag-2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdap-gbv-ag-2019
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1495_el.pdf
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μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων και με τη θέσπιση καλύτερων συνθηκών για την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τις οικογένειες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1494_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Έκθεση του 2019 για την ισότητα των φύλων 
Δημόσια διαβούλευση για την ίση αμοιβή — ανοικτή έως τις 5 Απριλίου 2019 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου 
και της βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών — ανοικτή έως τις 13 Ιουνίου 2019 
Πρωτοβουλία Spotlight: Δράση της ΕΕ για τις γυναίκες 
________________________________________________________________________________ 

Ένωση Κεφαλαιαγορών: Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία σχετικά με τους κανόνες 
γνωστοποίησης για τις βιώσιμες επενδύσεις 

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2019 

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με νέους κανόνες για τις απαιτήσεις 
γνωστοποίησης που αφορούν τις βιώσιμες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας. 

Οι συμφωνηθέντες κανόνες θα ενισχύσουν και θα βελτιώσουν τη γνωστοποίηση πληροφοριών 
από τους δημιουργούς χρηματοοικονομικών προϊόντων και τους χρηματοοικονομικούς 
συμβούλους στους τελικούς επενδυτές. Οι κανόνες αυτοί, που για πρώτη φορά προτάθηκαν από 
την Επιτροπή τον Μάιο του 2018, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
προσπαθειών της ΕΕ, βάσει του θεματολογίου βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ και του προγράμματος 
για ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα, για σύνδεση της χρηματοδότησης με τις ανάγκες 
της πραγματικής οικονομίας. Υποστηρίζουν επίσης τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών του 2012 και τους στόχους της συμφωνίας των Παρισίων του 2016 για την 
κλιματική αλλαγή. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1571_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

Νιτρικά: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο και ζητά την 
επιβολή οικονομικών κυρώσεων 

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2019 

Νιτρικά: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο και ζητά την επιβολή 
οικονομικών κυρώσεων. 

Τον Απρίλιο του 2015, το Δικαστήριο της ΕΕ αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα παραβιάζει το δίκαιο της 
ΕΕ επειδή δεν προστατεύει τα ύδατά της από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (C-
149/14). Τέσσερα χρόνια αργότερα, το πρόβλημα δεν έχει ακόμη επιλυθεί πλήρως. Ως εκ τούτου, 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1494_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3415794/public-consultation_el
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdap-gbv-ag-2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdap-gbv-ag-2019
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/women/en/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3729_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3729_el.htm
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_el
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_el
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1571_el.pdf
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-149%252F14&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=el&avg=&cid=1890642
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-149%252F14&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=el&avg=&cid=1890642
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η Επιτροπή καλεί το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις με τη 
μορφή κατ' αποκοπή ποσού ύψους 2 639,25 ευρώ ημερησίως με κατώτατο κατ' αποκοπή ποσό 
ύψους 1 310 000 ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή ύψους 23 753,25 ευρώ από την ημέρα της 
πρώτης απόφασης μέχρι την πλήρη συμμόρφωση ή μέχρι την έκδοση δεύτερης δικαστικής 
απόφασης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1482_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
- Για τις κυριότερες αποφάσεις σχετικά με τη δέσμη παραβάσεων του Μαρτίου του 2019, βλ. το 
πλήρες MEMO/19/1472. 
- Για τη γενική διαδικασία επί παραβάσει, βλ. MEMO/12/12. 
- Για την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει. 
________________________________________________________________________________ 

Η Επιτροπή επικροτεί την επίτευξη συμφωνίας επί νέων κανόνων που προετοιμάζουν το 
έδαφος για τη βελτίωση της είσπραξης του ΦΠΑ στις διαδικτυακές πωλήσεις 

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2019 

Η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των κρατών 
μελών της ΕΕ σχετικά με τα λεπτομερή μέτρα που απαιτούνται για την απλούστευση των 
κανόνων ΦΠΑ για τις διαδικτυακές πωλήσεις αγαθών, ενώ διασφαλίζεται επίσης ότι οι 
διαδικτυακές αγορές διαδραματίζουν τον ρόλο που τους αναλογεί στην καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης. 

Οι νέοι κανόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα θα εξασφαλίσουν την ομαλή εισαγωγή των νέων 
μέτρων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα οποία συμφωνήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2017 και 
θα τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021. Τα μέτρα αυτά αναμένεται να βοηθήσουν τα κράτη 
μέλη να ανακτήσουν τα φορολογικά έσοδα ύψους 5 δισ. ευρώ που χάνονται σε αυτόν τον τομέα 
κάθε έτος, ποσό που υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 7 δισ. ευρώ έως το 2020. Οι υπουργοί 
Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της ΕΕ έλαβαν την απόφαση για τους νέους 
κανόνες κατά τη συνεδρίασή τους σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1595_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Τα νέα μέτρα αποτελούν συνέχεια του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τον ΦΠΑ, το οποίο 
παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 2016 με στόχο τη δημιουργία ενιαίου χώρου ΦΠΑ στην ΕΕ. 
Το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενιαία 
αγορά της Ευρώπης. Ο ΦΠΑ αποτελεί σημαντική και αυξανόμενη πηγή εσόδων στην ΕΕ, έχοντας 
ξεπεράσει το 1 τρισ. ευρώ το 2015, ποσό που αντιστοιχεί στο 7 % του ΑΕΠ της ΕΕ. Ένας από τους 
ιδίους πόρους της ΕΕ βασίζεται επίσης στον ΦΠΑ. 
Ιστοσελίδα της ΓΔ TAXUD σχετικά με τον ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η οποία περιλαμβάνει 
νομικά κείμενα 
Δελτίο Τύπου αναφορικά με τη συμφωνία του Δεκεμβρίου του 2017 σχετικά με τον ΦΠΑ για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1482_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1472_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_el.htm
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4404_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1595_el.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_148_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/digital-single-market-modernising-vat-cross-border-ecommerce_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/digital-single-market-modernising-vat-cross-border-ecommerce_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4404_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4404_en.htm
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Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο  
Σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ – Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ 
Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά 
Ψηφιακή ενιαία αγορά – Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο 
________________________________________________________________________________ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία για την καλύτερη προστασία των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος σε ολόκληρη την ΕΕ 

Στρασβούργο, 12 Μαρτίου 2019 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη κατέληξαν σήμερα σε προσωρινή συμφωνία όσον 
αφορά νέους κανόνες που θα εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας για τους μάρτυρες 
δημοσίου συμφέροντος που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της ΕΕ. 

Οι νέοι αυτοί κανόνες, που ορίζουν πρότυπα προστασίας για τους μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος σε ολόκληρη την ΕΕ, προτάθηκαν για πρώτη φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
τον Απρίλιο του 2018. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1604_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 
Ενημερωτικό δελτίο 
________________________________________________________________________________ 

Δίκαιη φορολόγηση: Η ΕΕ επικαιροποιεί τον κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών 
φορολογικής δικαιοδοσίας 

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2019 

Οι υπουργοί οικονομικών της ΕΕ επικαιροποίησαν τον ενωσιακό κατάλογο των μη συνεργάσιμων 
περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας, με βάση μια εντατική διαδικασία ανάλυσης και διαλόγου 
υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής. Ο κατάλογος έχει σημειώσει πραγματική επιτυχία, αφού 
πολλές χώρες έχουν αλλάξει τη νομοθεσία και τα φορολογικά τους συστήματα για να 
συμμορφωθούν με τα διεθνή πρότυπα. 

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, η Επιτροπή αξιολόγησε 92 χώρες με βάση τρία 
κριτήρια: τη φορολογική διαφάνεια, τη χρηστή διακυβέρνηση και την πραγματική οικονομική 
δραστηριότητα, καθώς και έναν δείκτη, την ύπαρξη μηδενικού συντελεστή φορολογίας 
εταιρειών. Η σημερινή επικαιροποίηση καταδεικνύει ότι αυτή η σαφής, διαφανής και αξιόπιστη 
διαδικασία οδήγησε σε πραγματική αλλαγή: 60 χώρες έλαβαν μέτρα κατόπιν των ανησυχιών που 
διατύπωσε η Επιτροπή, ενώ καταργήθηκαν περισσότερα από 100 επιζήμια καθεστώτα. Ο 
κατάλογος είχε επίσης θετική επίδραση στα διεθνώς συμφωνηθέντα πρότυπα χρηστής 
φορολογικής διακυβέρνησης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1606_el.pdf 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3746_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1022_en.htm
https://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
http://ec.europa.eu/vat-ecommerce
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1604_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3441_el.htm
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-18-3441/en/Factsheet_on_Whistleblower_Protection.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1606_el.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες 
Κοινός ενωσιακός κατάλογος περιοχών δικαιοδοσίας τρίτων χωρών για φορολογικούς σκοπούς 
Q&A MEMO  
________________________________________________________________________________ 

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή καταχωρίζει την πρωτοβουλία «Housing for All» 

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
Πολιτών με τίτλο «Housing for All». 

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι «να δημιουργηθούν καλύτερες νομικές και οικονομικές συνθήκες 
για τη διευκόλυνση της πρόσβασης κάθε ανθρώπου στην Ευρώπη στη στέγαση». Οι διοργανωτές 
καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει «τη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων σε 
κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση, τη μη εφαρμογή των κριτηρίων του Μάαστριχτ στις 
δημόσιες επενδύσεις σε κοινωνικές και οικονομικά προσιτές κατοικίες, την καλύτερη πρόσβαση 
των κατασκευαστών μη κερδοσκοπικών και βιώσιμων κατοικιών σε χρηματοδότηση της ΕΕ, 
κοινωνικούς κανόνες με βάση τον ανταγωνισμό για τα βραχυπρόθεσμα μισθώματα, καθώς και 
την κατάρτιση στατιστικών για τις ανάγκες στέγασης στην Ευρώπη.» 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1612_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πλήρες κείμενο της προτεινόμενης Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (διαθέσιμο στις 18 
Μαρτίου) 
ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών 
Ιστότοπος ΕΠΠ 
Κανονισμός ΕΠΠ 
Ιστότοπος της πρωτοβουλίας «Housing for All» 
________________________________________________________________________________ 

Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας: Δήλωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2019 

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εορτάζει την 15η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα της 
τρομοκρατίας. Πρόκειται για μια επέτειο μνήμης των βομβιστικών επιθέσεων που έγιναν στη 
Μαδρίτη στις 11 Μαρτίου 2004, όπου 193 πολίτες της ΕΕ έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες άλλοι 
τραυματίστηκαν. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1610_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1629_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1612_el.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2015/000005
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0211-20131008&from=EN
http://www.housingforall.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1610_el.pdf
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Δελτίο Τύπου  σχετικά με την ενίσχυση των δικαιωμάτων των θυμάτων: από την αποζημίωση 
στην αποκατάσταση. 
Η ΕΕ προστατεύει — Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης 
Οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων 
Οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
Στο Twitter: #11M #SecurityUnion #EUProtects 
 ________________________________________________________________________________ 

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον ενωσιακό κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών 
φορολογικής δικαιοδοσίας 

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2019 

Τι είναι ο ενωσιακός κατάλογος των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας; 

Ο ενωσιακός κατάλογος είναι ένα κοινό εργαλείο για τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση 
εξωτερικών κινδύνων καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών και αθέμιτου φορολογικού 
ανταγωνισμού. Αρχικά είχε σχεδιαστεί στο πλαίσιο της εξωτερικής στρατηγικής της Επιτροπής 
του 2016 για πραγματική φορολόγηση, η οποία τόνιζε ότι μια ενιαία μαύρη λίστα της ΕΕ θα είχε 
πολύ μεγαλύτερο βάρος από ένα συνονθύλευμα εθνικών καταλόγων και θα είχε αποτρεπτική 
επίδραση στις τρίτες χώρες που αντιμετωπίζουν σχετικά προβλήματα. Τα κράτη μέλη 
υποστήριξαν την ιδέα και συμφώνησαν σχετικά με τον πρώτο ενωσιακό κατάλογο των μη 
συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας τον Δεκέμβριο του 2017.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1629_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο τύπου. 
________________________________________________________________________________ 

Η Επιτροπή επανεξετάζει τις σχέσεις με την Κίνα και προτείνει 10 δράσεις 

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2019 

Στο πλαίσιο της αυξανόμενης οικονομικής ισχύος και πολιτικής επιρροής της Κίνας, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος επανεξετάζουν τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας και τις σχετικές ευκαιρίες 
και προκλήσεις. 

Καθορίζουν επίσης 10 συγκεκριμένες δράσεις για τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της 
ΕΕ, οι οποίες θα συζητηθούν και θα εγκριθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 21ης Μαρτίου.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα έχουν δεσμευτεί για μια ολοκληρωμένη στρατηγική εταιρική 
σχέση. Ωστόσο, στην Ευρώπη αυξάνεται διαρκώς η εκτίμηση ότι έχει μεταβληθεί η ισορροπία των 
προκλήσεων και των ευκαιριών που παρουσιάζει η Κίνα. Με τη σημερινή κοινή ανακοίνωση, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος έχουν ως στόχο να δρομολογήσουν μια συζήτηση 
για τη βελτίωση της προσέγγισης της Ευρώπης, ώστε να είναι πιο ρεαλιστική, δυναμική και 
πολύπλευρη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1609_en.htm
https://europa.eu/euprotects/our-safety/awareness-prevention-how-eu-combating-radicalisation-across-europe_el
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1421925131614&uri=CELEX:32012L0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0541&from=EN
https://twitter.com/search?q=%2311M&src=hash
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-159_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-159_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5121_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5121_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1629_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1606_el.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/eu-china-strategic-outlook-commission-contribution-european-council-21-22-march-2019_el
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1605_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
Κοινή ανακοίνωση «ΕΕ-Κίνα - Στρατηγική προοπτική» 
Ενημερωτικό δελτίο για τις σχέσεις ΕΕ – Κίνας 
Ακολουθήστε την Ύπατη Εκπρόσωπο Federica Mogherini στο Twitter:@FedericaMog 
Ακολουθήστε τον Αντιπρόεδρο Κάταϊνεν στο Twitter: @ jyrkikatainen 
________________________________________________________________________________ 

Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027: H Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή 
συμφωνία χρηματοδότησης για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα 

Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία στην οποία κατέληξαν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για 
το κλίμα στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 
2021-2027. 

Η χρηματοδότηση θα εστιάζει στην προστασία του περιβάλλοντος και στον περιορισμό της 
κλιματικής αλλαγής, στη στήριξη της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, στην αυξημένη 
ενεργειακή αποδοτικότητα και στη μεγαλύτερη συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στη συνολική ενεργειακή παραγωγή. Θα αποτελέσει ένα από τα εργαλεία που θα 
αξιοποιήσει η ΕΕ για να εκπληρώσει τους στόχους της σχετικά με το κλίμα και να προσπαθήσει να 
καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1434_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο και πρόταση νομοθετικής πράξης 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα LIFE 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 
________________________________________________________________________________ 

Επεξήγηση των νέων ετικετών ενεργειακής απόδοσης 

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2019 

Επεξήγηση των νέων ετικετών ενεργειακής απόδοσης. 
1. Τι ενέκρινε σήμερα η Επιτροπή; Πότε θα τις δουν οι καταναλωτές στα καταστήματα; Με 

τι μοιάζουν οι νέες ετικέτες;  

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την τελική μορφή και την οπτική ταυτότητα των νέων ετικετών 
ενεργειακής απόδοσης για 6 ομάδες προϊόντων: 

5 ομάδες προϊόντων οικιακών συσκευών με «αναπροσαρμοσμένες» ετικέτες: 
1) τα πλυντήρια πιάτων 
2) τα πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1605_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/eu-china-strategic-outlook-commission-contribution-european-council-21-22-march-2019_el
https://eeas.europa.eu/topics/external-investment-plan/34728/eu-china-relations-factsheet_en
https://twitter.com/FedericaMog
https://twitter.com/jyrkikatainen
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6543_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1434_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/natural-resources-and-environment_el
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_el
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3) τα ψυγεία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ψυγεία συντήρησης κρασιών 
4) τους λαμπτήρες 
5) τις ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοράσεων, των  
    οθονών απεικόνισης και των ψηφιακών διατάξεων σήμανσης 

Μια νέα ομάδα επισήμανσης προϊόντων για τις ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης 
πώλησης (γνωστές και ως «επαγγελματικά ψυγεία») που χρησιμοποιούνται σε καταστήματα και 
τις αυτόματες μηχανές πώλησης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1596_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που ενέκρινε σήμερα η Επιτροπή: 
1. ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΕ) …/... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά την ενεργειακή 
επισήμανση των ψυκτικών συσκευών 
2. ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΕ) …/... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά την ενεργειακή 
επισήμανση των φωτεινών πηγών 
3. ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΕ) …/... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά την ενεργειακή 
επισήμανση των ηλεκτρονικών διατάξεων απεικόνισης 
4. ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΕ) …/... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά την ενεργειακή 
επισήμανση των οικιακών πλυντηρίων πιάτων 
5. ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΕ) …/... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά την ενεργειακή 
επισήμανση των οικιακών πλυντηρίων ρούχων και των οικιακών πλυντηρίων-στεγνωτηρίων  
6. ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΕ) …/... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά την ενεργειακή 
επισήμανση των ψυκτικών συσκευών με λειτουργία άμεσης πώλησης 
[1]Βλ. «Πρόγραμμα εργασίας της περιόδου 2016-2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό» 
(COM(2016) 773). 
 ________________________________________________________________________________ 

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για τη διασυνοριακή κινητικότητα των εταιρειών 

Στρασβούργο, 13 Μαρτίου 2019 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη κατέληξαν σήμερα σε προσωρινή συμφωνία 
σχετικά με νέους κανόνες που καθιστούν ευκολότερη τη συγχώνευση, τη διάσπαση ή τη 
μετακίνηση εταιρειών εντός της ενιαίας αγοράς, παρέχοντας παράλληλα ισχυρές ασφαλιστικές 
δικλείδες. 

Οι κανόνες αυτοί θα δώσουν τη δυνατότητα στις εταιρείες να καταστούν ανταγωνιστικότερες και 
να επεκταθούν εύκολα σε ολόκληρη την ΕΕ. Περιλαμβάνουν ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες για 
τους εργαζομένους, τους μειοψηφούντες μετόχους και τους πιστωτές και διασφαλίζουν ότι αυτές 
οι διασυνοριακές δραστηριότητες δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται παράτυπα για δόλιους ή 
καταχρηστικούς σκοπούς.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1608_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1596_el.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/delegatedActs/941
https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/delegatedActs/941
https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/delegatedActs/921
https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/delegatedActs/921
https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/delegatedActs/982
https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/delegatedActs/982
https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/delegatedActs/922
https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/delegatedActs/922
https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/delegatedActs/901
https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/delegatedActs/901
https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/delegatedActs/983
https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/delegatedActs/983
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftnref1"
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1608_el.pdf
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Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το εταιρικό δίκαιο είναι διαθέσιμες εδώ. 
Το άλλο μέρος της δέσμης μέτρων για το εταιρικό δίκαιο όσον αφορά την ψηφιοποίηση του 
εταιρικού δικαίου είχε ήδη συμφωνηθεί στις 5 Φεβρουαρίου — βλ. δήλωση. 
________________________________________________________________________________ 

Έκθεση για τις άμεσες ξένες επενδύσεις: συνεχής αύξηση της ξένης ιδιοκτησίας σε ευρωπαϊκές 
εταιρείες σε καίριους τομείς 

Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2019 

Η Επιτροπή δημοσίευσε λεπτομερή επισκόπηση της κατάστασης των άμεσων ξένων επενδύσεων 
στην ΕΕ. 

Η έκθεση είναι η πρώτη του είδους της όσον αφορά τα αναλυτικά στοιχεία σε επίπεδο 
εταιρείας που χρησιμοποιήθηκαν. Επιβεβαιώνει τη συνεχή αύξηση των εταιρειών ξένης 
ιδιοκτησίας σε καίριους τομείς στην ΕΕ και την αύξηση των επενδύσεων από αναδυόμενες 
οικονομίες, όπως η Κίνα. Καταδεικνύει την ανάγκη για αποτελεσματική εφαρμογή του 
πρόσφατα εγκριθέντος ενωσιακού πλαισίου για τον έλεγχο των επενδύσεων. 

Στο πλαίσιο της πρότασής της για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, που υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να προβεί σε 
λεπτομερή ανάλυση των εν λόγω επενδύσεων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1668_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Άμεσες ξένες επενδύσεις στην ΕΕ: Έκθεση 
Νέο ενωσιακό πλαίσιο ελέγχου των επενδύσεων: Δελτίο Τύπου και ενημερωτικό δελτίο 
Πολιτική της ΕΕ στον τομέα των ξένων επενδύσεων 
________________________________________________________________________________ 

Ένωση Κεφαλαιαγορών: συμφωνία για αυστηρότερη εποπτεία των κεντρικών 
αντισυμβαλλομένων 

Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2019 

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί μια πιο 
ισχυρή και αποτελεσματική εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων (CCP) που παρέχουν 
υπηρεσίες στην ΕΕ. Η συμφωνία αυτή θα συμβάλει στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας στην ΕΕ. 

Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι στην ΕΕ, δηλαδή οι συστημικές υποδομές της αγοράς στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, ήδη ρυθμίζονται επαρκώς και υπόκεινται σε αυστηρή εποπτεία, 
χάρη σε μια σειρά μέτρων που εγκρίθηκαν στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η 
συμφωνία αναβαθμίζει την εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων, που είναι 
εγκατεστημένοι σε χώρες της ΕΕ και σε τρίτες χώρες και παρέχουν ή προβλέπουν να παρέχουν 
υπηρεσίες στα εκκαθαριστικά μέλη στην ΕΕ και στους πελάτες τους, καθώς και στους τόπους 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/company-law-and-corporate-governance_el
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-867_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157724.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1532_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1668_el.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157724.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1532_el.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157683.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/investment/
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διαπραγμάτευσης στην ΕΕ. Οι συμφωνηθέντες κανόνες βασίζονται στην πρόταση αναθεώρησης 
του κανονισμού για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR), που υποβλήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2017, στο πλαίσιο του σχεδίου για την Ένωση Κεφαλαιαγορών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1657_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του EMIR 
Δελτίο Τύπου σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό για την τροποποίηση του 
EMIR 
________________________________________________________________________________ 

Κρίση στη Συρία: η ΕΕ ανανεώνει τη διεθνή στήριξη, κινητοποιώντας πρωτοφανείς συνολικές 
δεσμεύσεις 8,3 δισ. ευρώ για το 2019 και μετά 

Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 

Από τις 12 έως τις 14 Μαρτίου 2019, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη συμπροήδρευσαν 
στην τρίτη διάσκεψη των Βρυξελλών (Βρυξέλλες ΙΙΙ). 

Παράλληλα με την ανανέωση της στήριξης για μια βιώσιμη πολιτική επίλυση της κρίσης στη 
Συρία, σύμφωνα με την απόφαση 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η 
διάσκεψη κάλυψε τα πιο σοβαρά ζητήματα στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και της 
ανθεκτικότητας τα οποία αντιμετωπίζουν οι Σύριοι και οι κοινότητες υποδοχής προσφύγων στη 
χώρα και ιδίως στην Ιορδανία, στον Λίβανο και στην Τουρκία. 

Η διάσκεψη κατόρθωσε να κινητοποιήσει συνολικές δεσμεύσεις 8,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 
2019-2020 και μετά, εκ των οποίων 6,2 δισ. ευρώ για το 2019, και πολυετείς δεσμεύσεις περίπου 
2,1 δισ. ευρώ. Τα δύο τρίτα περίπου του συνόλου των δεσμεύσεων προέρχονται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει συνεισφέρει συνολικά 6,79 δισ. ευρώ: 2,57 δισ. ευρώ από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που τελεί υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 4,22 δισ. ευρώ 
από κράτη μέλη της ΕΕ. Εκ των 2,57 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 2,01 δισ. ευρώ 
έχουν αναληφθεί για το 2019, ενώ 560 εκατ. ευρώ έχουν ήδη αναληφθεί για το 2020 υπέρ των 
ατόμων που χρήζουν βοήθειας στη Συρία και την ευρύτερη περιοχή. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1628_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δικτυακός τόπος της διάσκεψης 
Φωτογραφίες και βίντεο από τη διάσκεψη 
Ημέρες διαλόγου 
Ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ 
Ενημερωτικό δελτίο: Η αντίδραση της ΕΕ στην κρίση της Συρίας 
Ενημερωτικά γραφήματα: 

 Αντιμετώπιση της κρίσης στη Συρία: η στήριξη της ΕΕ στο εσωτερικό της Συρίας 
 Αντιμετώπιση της κρίσης στη Συρία: η στήριξη της ΕΕ στην Ιορδανία 
 Αντιμετώπιση της κρίσης στη Συρία: η στήριξη της ΕΕ στον Λίβανο 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1568_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1568_en.htm
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1657_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-208_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1568_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1568_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/international-ministerial-meetings/2019/03/12-14/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1628_el.pdf
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/international-ministerial-meetings/2019/03/12-14/
https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/20190313-2019-brussels-conference-on-supporting-the-future-of-syria-and-the-region
https://europa.eu/!TK99Wg
https://ec.europa.eu/echo/news/brussels-conference-days-dialogue-supporting-future-syria-and-region_fr
https://eeas.europa.eu/delegations/syria_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eu_support_in_syria_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eu_support_in_jordan_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eu_support_in_lebanon_factsheet.pdf
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 Αντιμετώπιση της κρίσης στη Συρία: η στήριξη της ΕΕ στην Τουρκία 
________________________________________________________________________________ 

Ένωση Κεφαλαιαγορών: Πριν από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η Επιτροπή 
παρουσιάζει την επιτευχθείσα πρόοδο — Ερωτήσεις και απαντήσεις 

Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2019 

Γιατί δημοσιεύεται ανακοίνωση σχετικά με την Ένωση Κεφαλαιαγορών; 
Η Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) αποτελεί μία από τις μεγάλες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και είναι επιτακτική ανάγκη να της δοθεί όλη η προσοχή που της αξίζει από όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς. Η σημερινή ανακοίνωση καταγράφει την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
όσον αφορά την ολοκλήρωση των δομικών στοιχείων της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, καθώς και 
όσον αφορά τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Απευθύνει έκκληση για διαρκείς προσπάθειες με στόχο 
την έγκαιρη ολοκλήρωση αυτής της ένωσης και υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο που 
διαδραματίζει η Ένωση Κεφαλαιαγορών στη δημιουργία κεφαλαιαγορών με βάθος και 
ρευστότητα, στην εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης και στην 
ενίσχυση του ρόλου του ευρώ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1631_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

Ένωση Κεφαλαιαγορών: Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί πριν από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2019 

Η Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό της προόδου που έχει επιτευχθεί στην οικοδόμηση μιας 
ενιαίας αγοράς κεφαλαίων, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη βιώσιμη χρηματοδότηση, και καλεί 
τους ηγέτες της ΕΕ να τηρήσουν την πολιτική δέσμευση που ανέλαβαν, να θέσουν δηλαδή τα 
θεμέλια της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. 

Η Ένωση Κεφαλαιαγορών έχει ως στόχο να διευκολύνει τις επιχειρήσεις της ΕΕ να αποκτήσουν τη 
χρηματοδότηση που χρειάζονται για να αναπτυχθούν. Με την άρση των εμποδίων για τις 
διασυνοριακές επενδύσεις στην ΕΕ, η Ένωση Κεφαλαιαγορών αποτελεί σημαντικό έργο της 
ενιαίας αγοράς. Μέρος της φιλοδοξίας της Επιτροπής Γιούνκερ είναι να στηρίξει την ανάπτυξη 
στην Ευρώπη, να επενδύσει στην καινοτομία και να προωθήσει την παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Ταυτόχρονα, η Ένωση Κεφαλαιαγορών αποσκοπεί στην άμεση 
επένδυση σε φιλικά προς το περιβάλλον έργα, συμβάλλοντας έτσι στο θεματολόγιο βιώσιμης 
ανάπτυξης της ΕΕ με ουδέτερο ισοζύγιο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Μια ισχυρή Ένωση 
Κεφαλαιαγορών είναι επίσης αναγκαία για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και την 
ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και του διεθνούς ρόλου του ευρώ. 

Μετά την τελευταία έκθεση προόδου του Νοεμβρίου 2018 και την έκκληση των ηγετών της ΕΕ για 
φιλόδοξη πρόοδο έως την άνοιξη του 2019 σχετικά με την Ένωση Κεφαλαιαγορών, η σημερινή 
ανακοίνωση προβαίνει σε απολογισμό των ουσιαστικών επιτευγμάτων με πολιτικούς 
συμβιβασμούς για διάφορες προτάσεις της Επιτροπής, καθώς και των σημαντικών μη 
νομοθετικών δράσεων. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eu_support_in_turkey_factsheet.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1631_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6548_el.htm
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/12/14/statement-of-the-euro-summit-14-december-2018/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/12/14/statement-of-the-euro-summit-14-december-2018/
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1632_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες:  
MEMO 
Factsheet 
Delegated Regulation under Prospectus 
________________________________________________________________________________ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα εθνικά πολιτικά κόμματα να ενώσουν τις προσπάθειές τους 
για να εξασφαλίσουν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές στην Ευρώπη 

Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2019 

Τον Σεπτέμβριο του 2018, κατά την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος κ. 
Γιούνκερ πρότεινε μέτρα για την ενίσχυση της δημοκρατίας και για την προστασία των 
ελεύθερων και δίκαιων εκλογών στην Ευρώπη. Ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών, η επίτροπος κ. 
Βιέρα Γιούροβα απηύθυνε στα εθνικά πολιτικά κόμματα επιστολή με την οποία τα καλεί να 
διασφαλίσουν τη διαφάνεια στην πολιτική διαφήμιση, να είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν 
κυβερνοεπιθέσεις και να σεβαστούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες προστασίας των δεδομένων 
κατά τη διάρκεια της εκστρατείας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1672_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δέσμη για τις εκλογές, συμπεριλαμβανομένης της 
επιστολής που εστάλη σήμερα το πρωί 
Δελτίο τύπου του Σεπτεμβρίου 2018 
Ενημερωτικό δελτίο: Διασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων ευρωπαϊκών εκλογών 
________________________________________________________________________________ 

2 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας 

Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2019 

Πριν από τη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης-22ας Μαρτίου σχετικά με την 
καινοτομία, τη βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητα, η Επιτροπή λαμβάνει αποφασιστικά μέτρα 
για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. 

Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός εντείνεται και η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει την ικανότητά της για 
καινοτομία και ανάληψη κινδύνων, προκειμένου να ανταποκριθεί στον ανταγωνισμό σε μια 
αγορά που διέπεται όλο και περισσότερο από νέες τεχνολογίες. Γι' αυτόν τον λόγο, η Επιτροπή 
Γιούνκερ θεσπίζει ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ) με σκοπό να μετατρέψει τις 
επιστημονικές ανακαλύψεις της Ευρώπης σε επιχειρήσεις που μπορούν να επεκτείνονται 
ταχύτερα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, το οποίο βρίσκεται σήμερα σε πιλοτική φάση, 
θα γίνει πραγματικότητα από το 2021, στο πλαίσιο του επόμενου προγράμματος έρευνας και 
καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη». 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1632_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1631_en.htm
https://ec.europa.eu/info/files/190315-cmu-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/law/prospectus-regulation-eu-2017-1129/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5681_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1672_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/electoral-rights_en#electionsnetwork
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5681_el.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-security_el
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1694_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 

 Ενημερωτικό δελτίο: ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το ΕΣΚ 
 Ενημερωτικό δελτίο: οδηγός για την αξιοποίηση του ΕΣΚ από τους καινοτόμους φορείς 

εδώ 
 Ενημερωτικό δελτίο: Παραδείγματα επιτυχημένων περιπτώσεων έρευνας και καινοτομίας 

στην ΕΕ 
 Η επιστροφή της Ευρώπης: επιτάχυνση της ρηξικέλευθης καινοτομίας: έκθεση της ομάδας 

υψηλού επιπέδου για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας 
 Ιστοσελίδα του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 

________________________________________________________________________________ 

Δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού: η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή 
συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με τους επικαιροποιημένους κανόνες για τον συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 

Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2019 

Η προσωρινή συμφωνία στην οποία κατέληξαν σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι παραμένουν δίκαιοι και 
σαφείς αλλά και να καταστούν ευκολότεροι στην εφαρμογή τους. Η συμφωνία επικαιροποιεί και 
κατοχυρώνει τα δικαιώματα των πολιτών που μετακινούνται σε άλλη χώρα της ΕΕ και 
διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών. Δύο από τις καινοτομίες της είναι η 
παροχή περισσότερου χρόνου στα άτομα που αναζητούν εργασία για να βρουν εργασία στο 
εξωτερικό και επίσης η αντιμετώπιση των αναγκών μακροχρόνιας περίθαλψης των ηλικιωμένων 
που διαμένουν στο εξωτερικό. Επιπλέον, οι εθνικές αρχές θα αποκτήσουν καλύτερα εργαλεία 
ώστε να αντιμετωπίζουν περιπτώσεις κατάχρησης ή απάτης και να εξακριβώνουν το καθεστώς 
κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων που αποσπώνται στο εξωτερικό. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1613_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου: Η αμεροληψία στο επίκεντρο της πρότασης της Επιτροπής για την επικαιροποίηση 
των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας 
Δήλωση: Δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού: η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία 
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας 
Δήλωση της επιτρόπου κ. Τίσεν σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση 
εργαζομένων 
________________________________________________________________________________ 

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: η Επιτροπή εγκαινιάζει νέο διαδικτυακό εργαλείο για τις 
διαδικασίες επιείκειας και διακανονισμού σε υποθέσεις συμπράξεων, καθώς και για τη 
συνεργασία σε υποθέσεις εκτός συμπράξεων 

Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2019 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1694_el.pdf
https://ec.europa.eu/research/eic/pdf/ec_eic_qa_032019.pdf
https://ec.europa.eu/research/eic/pdf/ec_eic_factsheet_032019.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-research-innovation_fr_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-research-innovation_fr_0.pdf
http://ec.europa.eu/horizon-europe
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1613_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4301_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4301_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-844_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-844_el.htm
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/thyssen/announcements/statement-commissioner-thyssen-revision-posting-workers-directive-following-7th-trilogue-council_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/thyssen/announcements/statement-commissioner-thyssen-revision-posting-workers-directive-following-7th-trilogue-council_en
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει σήμερα το «eLeniency», ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο που 
προορίζεται να διευκολύνει τις εταιρείες και τους νομικούς εκπροσώπους τους να υποβάλλουν 
δηλώσεις και έγγραφα στο πλαίσιο διαδικασιών επιείκειας και διακανονισμού σε υποθέσεις 
συμπράξεων, καθώς και σε υποθέσεις συνεργασίας εκτός συμπράξεων. 

Οι διαδικασίες επιείκειας και διακανονισμού, καθώς και οι διαδικασίες σε, παρέχουν ήδη στις 
εταιρείες και στους νομικούς εκπροσώπους τους τη δυνατότητα να υποβάλλουν δηλώσεις και 
έγγραφα, τόσο εγγράφως όσο και προφορικώς. 

Το νέο εργαλείο eLeniency επιτρέπει στις εταιρείες που εμπλέκονται στις εν λόγω διαδικασίες και 
τους δικηγόρους τους να υποβάλλουν τις δηλώσεις και τις παρατηρήσεις τους επιγραμμικά, ως 
μέρος αιτήσεων επιεικούς μεταχείρισης, ώστε να τύχουν απαλλαγής από την επιβολή προστίμων 
ή μείωσής τους, όσο και στο πλαίσιο διαδικασιών διευθέτησης διαφορών σε υποθέσεις 
συμπράξεων ή στο πλαίσιο υποθέσεων συνεργασίας εκτός συμπράξεων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1594_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας σε ικανοποιητική τροχιά: 525 εκατ. ευρώ για το Eurodrone και 
άλλα κοινά ερευνητικά και βιομηχανικά έργα 

Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2019 

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα προγράμματα εργασίας για τη συγχρηματοδότηση κοινών 
αμυντικών βιομηχανικών έργων το διάστημα 2019-2020 αξίας έως 500 εκατ. ευρώ. Περαιτέρω 25 
εκατ. ευρώ προβλέφθηκαν για τη στήριξη συνεργατικών ερευνητικών έργων στον τομέα της 
άμυνας το 2019 ― οι σχετικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων δημοσιεύθηκαν σήμερα. 

Η Επιτροπή Γιούνκερ καταβάλλει μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια για την προστασία και την 
υπεράσπιση των Ευρωπαίων. Αρχής γενομένης από το 2021, ένα ολοκληρωμένο Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Άμυνας θα προωθεί μια καινοτόμο και ανταγωνιστική βιομηχανική βάση στον τομέα της 
άμυνας και θα συμβάλλει στη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. Μέσω δύο προδρόμων του Ταμείου, 
η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να καταστήσει ήδη από σήμερα πραγματικότητα την αμυντική 
συνεργασία στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η προπαρασκευαστική ενέργεια για την 
έρευνα στον τομέα της άμυνας (PADR) εξακολουθεί να αποδίδει καρπούς για τρίτη συνεχή 
χρονιά. Και με τις σημερινές αποφάσεις, η Επιτροπή δίνει το έναυσμα για την έναρξη των πρώτων 
χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ κοινών βιομηχανικών έργων στον τομέα της άμυνας μέσω του 
ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP). Το 
πρόγραμμα θα επικεντρωθεί σε τομείς όπως η τεχνολογία δρόνων, οι δορυφορικές επικοινωνίες, 
τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοάμυνα και η θαλάσσια 
επιτήρηση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1717_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Ενημερωτικό δελτίο: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, Μάρτιος 2019 
Ενημερωτικό δελτίο: ευρωπαϊκά προγράμματα εργασίας στον τομέα της άμυνας, Μάρτιος 2019 

https://eleniency.ec.europa.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1594_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1717_el.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34509
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34510
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Δελτίο Τύπου σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, Ιούνιος 2017 
Δελτίο Τύπου για τις πρώτες επιχορηγήσεις έρευνας στον τομέα της άμυνας, Φεβρουάριος 2018 
Δελτίο Τύπου σχετικά με την πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας 2021-2027, Ιούνιος 2018 
Δελτίο Τύπου σχετικά με την προσωρινή συμφωνία για το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, 
Φεβρουάριος 2019 
Δελτίο Τύπου σχετικά με την προετοιμασία του εδάφους για τα πρώτα κοινά βιομηχανικά έργα 
στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ, Φεβρουάριος 2019 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εργασίας της προπαρασκευαστικής ενέργειας για 
την έρευνα στον τομέα της άμυνας (PADR) και προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εργασίας του ευρωπαϊκού προγράμματος 
βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP) και προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
________________________________________________________________________________ 

Τα κύρια μηνύματα της τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής 

Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2019 

Κοινή δήλωση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, της 
πρωθυπουργού της Ρουμανίας, κ. Βιορίκα Νταντσίλα, του γενικού γραμματέα της Ευρωπαϊκής 
Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων κ. Λούκα Βεσεντίνι και του προέδρου της 
BusinessEurope, κ. Πιέρ Γκατάζ. 

Το κύριο θέμα της τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής ήταν «Για μια ισχυρότερη και 
ενωμένη Ευρώπη που κοιτάζει μπροστά». Οι συζητήσεις διαρθρώθηκαν γύρω από τρία 
επιμέρους θέματα: 

· 50 χρόνια κινητικότητας του εργατικού δυναμικού – αξιοποίηση της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών εργασίας 

· υλοποίηση επενδύσεων σε μια βαθύτερη και δικαιότερη ενιαία αγορά 

· η νέα αρχή για τον κοινωνικό διάλογο ως βάση για τη διαμόρφωση του νέου κόσμου της 
εργασίας.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1752_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσφατη τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής διατίθενται 
εδώ. 
________________________________________________________________________________ 

Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027: η Επιτροπή επικροτεί την προσωρινή 
συμφωνία για το «Ορίζων Ευρώπη», το μελλοντικό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2019 

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν καταλήξει σε μερική πολιτική συμφωνία σχετικά με το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», η οποία πρέπει να εγκριθεί επισήμως από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-763_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4121_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1050_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1050_en.htm
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34514
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/pppa
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34515
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/edidp
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1752_el.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2019/03/20/
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Η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία σημαίνει επένδυση στο μέλλον της Ευρώπης, στη 
γνώση και σε νέες λύσεις για τη διατήρηση και τη βελτίωση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή Γιούνκερ έχει ορίσει ένα νέο επίπεδο φιλοδοξίας για την 
ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας της Ευρώπης, την εξασφάλιση διαρκούς ευημερίας και τη 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη», το οποίο προτάθηκε από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2018 ως μέρος του 
μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για τα έτη 2021-2027, είναι το πιο φιλόδοξο μέχρι 
σήμερα πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας και θα διατηρήσει την ΕΕ στην πρώτη γραμμή της 
παγκόσμιας έρευνας και καινοτομίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1676_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 

 Δελτίο Τύπου σχετικά με την πρόταση για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», Ιούνιος 2018 
 Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», Ιούνιος 2018 
 Ενημερωτικό δελτίο για τις επιτυχίες της ΕΕ στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, 

Ιούνιος 2018 
 Ιστοσελίδα του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 

________________________________________________________________________________ 

Μια Ευρώπη που προστατεύει: έχουν συμφωνηθεί έως σήμερα 15 από τις 22 νομοθετικές 
πρωτοβουλίες για την Ένωση Ασφάλειας 

Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2019 

Η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα έκθεση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί προς την κατεύθυνση 
μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας. 

Στην έκθεση γίνεται απολογισμός των εξελίξεων από τις αρχές του τρέχοντος έτους και 
επισημαίνεται ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία σε μεγάλο αριθμό ζητημάτων προτεραιότητας, και 
συγκεκριμένα σε 15 από τις 22 νομοθετικές πρωτοβουλίες για την Ένωση Ασφάλειας που 
παρουσίασε η Επιτροπή. Ωστόσο, πρέπει ακόμη να αναληφθεί επειγόντως δράση για ορισμένες 
από τις βασικές προτάσεις, όπως το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο και η Ευρωπαϊκή 
Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, προκειμένου αυτές να οριστικοποιηθούν πριν από τις εκλογές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάιο του 2019. Σε αυτή την τελική ευθεία πριν από τις 
εκλογές, έχει επίσης θεμελιώδη σημασία να διπλασιαστούν οι προσπάθειες καταπολέμησης της 
παραπληροφόρησης και να τονωθεί η εκλογική και ψηφιακή ανθεκτικότητα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1713_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Ενημερωτικό δελτίο: Μια Ευρώπη που προστατεύει 
Ανακοίνωση: 18η έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την οικοδόμηση 
μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας 
– Παράρτημα: Κατάλογος νομοθετικών πρωτοβουλιών. 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Ορθές πρακτικές για την ενίσχυση της 
ασφάλειας των δημόσιων χώρων 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3736_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1676_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-research-innovation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-research-innovation-success-stories_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-research-innovation-success-stories_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/node/71880
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1713_el.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20190320_agenda-on-security-factsheet-progress-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20190320_com-2019-145-security-union-update-18_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22
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Ευρωβαρόμετρο για την κυβερνοασφάλεια 
________________________________________________________________________________ 

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: η Επιτροπή επιβάλλει πρόστιμο ύψους 1.49 δισ. EUR στην 
Google για καταχρηστικές πρακτικές στη διαδικτυακή διαφήμιση 

Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.49 δισ. EUR στην Google για παραβίαση των 
αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ. Η Google έκανε κατάχρηση της κυρίαρχης θέσης της στην 
αγορά, επιβάλλοντας σειρά περιοριστικών ρητρών σε συμβόλαια με ιστοτόπους τρίτων μερών, οι 
οποίες δεν επέτρεπαν στους ανταγωνιστές της Google να τοποθετούν τις δικές τους διαφημίσεις 
αναζήτησης στους εν λόγω ιστοτόπους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1770_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027: Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη 
προκαταρκτικής συμφωνίας για το πρόγραμμα InvestEU 

Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την προκαταρκτική συμφωνία για το πρόγραμμα InvestEU, που 
προτάθηκε με στόχο την τόνωση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων στην Ευρώπη στον 
επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. 

Η εν λόγω προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κρατών μελών 
και της Επιτροπής αποτελεί σημαντικό βήμα για τη δημιουργία του προγράμματος InvestEU, το 
οποίο θα συγκεντρώσει στο ίδιο πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και τα 
υπόλοιπα 13 υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για τη στήριξη των επενδύσεων στην ΕΕ, 
καθιστώντας ευκολότερη την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1732_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο: Τι είναι το InvestEU; 
Ενημερωτικό δελτίο: InvestEU - Τι θα χρηματοδοτεί; 
Δελτίο Τύπου σχετικά με την πρόταση για το πρόγραμμα InvestEU (6 Ιουνίου 2018): Πρόγραμμα 
InvestEU για τη στήριξη της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ευρώπη 
Πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU (6 Ιουνίου 2018) 
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον 
Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Κάταϊνεν στο Twitter: @jyrkikatainen 
#InvestEU 
________________________________________________________________________________ 

Βιώσιμη χρηματοδότηση: η διάσκεψη υψηλού επιπέδου οδηγεί την παγκόσμια συνεργασία για 
τη βιώσιμη χρηματοδότηση στο επόμενο στάδιο 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2207
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1770_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1732_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_el
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_el.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_el
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_el
https://twitter.com/jyrkikatainen
https://twitter.com/search?q=investEU&src=typd
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Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοξενεί σήμερα διάσκεψη υψηλού επιπέδου σχετικά με μια παγκόσμια 
προσέγγιση της βιώσιμης χρηματοδότησης. 

Τον Μάρτιο του 2018, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύθηκε να πρωτοστατήσει στη μεταρρύθμιση του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος με στόχο τη στήριξη της μετάβασης προς μια βιώσιμη οικονομία, 
εγκρίνοντας το πρώτο σχέδιο δράσης για τη χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης και 
συγκαλώντας με επιτυχία την πρώτη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για τη Βιώσιμη 
Χρηματοδότηση. Ένα έτος μετά, η σημερινή διάσκεψη προσφέρει την ευκαιρία να προαχθεί η 
διεθνής συνεργασία, να διερευνηθεί η δυνατότητα συνεργειών και να επιδειχθεί ισχυρή 
δέσμευση για ένα συνεκτικό διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα στηρίζει τη διοχέτευση 
ιδιωτικών κεφαλαίων σε βιώσιμα έργα. Αυτό εντάσσεται επίσης στις προσπάθειες της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών για σύνδεση της χρηματοδότησης με τις συγκεκριμένες ανάγκες της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, συμβάλλοντας έτσι στο θεματολόγιο της ΕΕ για ουδέτερο ισοζύγιο εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1734_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

Προϋπολογισμός της ΕΕ: Ευπρόσδεκτη ώθηση στη φορολογική συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών της ΕΕ κατόπιν επίτευξης της συμφωνίας χρηματοδότησης 

Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2019 

Η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε 
σήμερα σχετικά με τη χρηματοδότηση του προγράμματος φορολογικής συνεργασίας της ΕΕ 
(«Fiscalis») στο πλαίσιο της επόμενης ενωσιακής δημοσιονομικής περιόδου 2021-2017. 

Η συμφωνία αυτή προετοιμάζει το έδαφος ώστε να συνεχιστεί η ουσιαστική συμβολή του Fiscalis 
στην υποστήριξη και την εξασφάλιση της στενής φορολογικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών. Διευκολύνεται επίσης η δημιουργία πιο δίκαιων και πιο αποτελεσματικών φορολογικών 
συστημάτων και η μείωση του διοικητικού φόρτου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις εντός της 
ενιαίας αγοράς της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1754_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σημείωμα σχετικά με τα προγράμματα «Τελωνεία» και «Fiscalis» [Ιούνιος 2018] 
Περισσότερες πληροφορίες για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το μέλλον 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το πρόγραμμα «Fiscalis» [Ιούνιος 2018] 
Νομικά κείμενα για το πρόγραμμα «Fiscalis» θα βρείτε εδώ [Ιούνιος 2018] 
________________________________________________________________________________ 

Ένωση Κεφαλαιαγορών: Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για μια ισχυρότερη και 
πιο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή εποπτική αρχιτεκτονική, μεταξύ άλλων και για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2381_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2381_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1632_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1632_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1734_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1754_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4067_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fiscalis-programme_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/tax-customs-legal-texts-and-factsheets_en
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Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2019 

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και τα κράτη μέλη σχετικά με τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης του ευρωπαϊκού εποπτικού 
συστήματος στους τομείς των χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ, μεταξύ άλλων και όσον αφορά 
την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη του στόχου της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, 
δηλαδή την εξασφάλιση ισχυρότερων, ασφαλέστερων και πιο ολοκληρωμένων 
χρηματοπιστωτικών αγορών προς όφελος των καταναλωτών, των επενδυτών και των 
επιχειρήσεων της Ευρώπης.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1655_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

Ενοικιάσεις αυτοκινήτων: η δράση της ΕΕ οδηγεί σε σαφέστερη και διαφανέστερη τιμολόγηση 

Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2019 

Μετά από έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρχών προστασίας των καταναλωτών της 
ΕΕ, πέντε κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, η Avis, η Europcar, η Enterprise, η Hertz και η Sixt, 
άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν τις τιμές ενοικίασης αυτοκινήτων, καθιστώντας 
τες απόλυτα διαφανείς για τους καταναλωτές. 

Μέχρι σήμερα οι εν λόγω εταιρείες δεν είχαν εφαρμόσει πλήρως ορισμένες από τις δεσμεύσεις 
τους προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρχές προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ να 
θεωρήσουν ότι οι εταιρείες συμμορφώνονται πλήρως με το δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των 
καταναλωτών. Η αξιολόγηση που δημοσιεύτηκε σήμερα σημειώνει ότι η Enterprise και η Sixt 
έχουν πλέον προβεί σε όλες τις απαιτούμενες αλλαγές. Η Avis έχει δεσμευτεί να 
πραγματοποιήσει τις υπόλοιπες αλλαγές μέχρι τον Μάιο του 2019. Η Europcar, η οποία τώρα 
περιλαμβάνει την Goldcar, θα πραγματοποιήσει τις υπόλοιπες αλλαγές μέχρι τον Ιούνιο του 2019. 
Η Hertz έχει δεσμευτεί να προβεί σε όλες τις αναγκαίες αλλαγές το αργότερο μέχρι το πρώτο 
τρίμηνο του 2020. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1790_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Συντονισμένες ενέργειες καταναλωτών 
Κατευθυντήριες γραμμές Leaseurope 
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών 
________________________________________________________________________________ 

Ετοιμότητα για το Brexit: η ΕΕ ολοκληρώνει τις εργασίες προετοιμασίας της για την πιθανότητα 
αποχώρησης χωρίς συμφωνία στις 12 Απριλίου 

Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2019 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1655_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-86_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1790_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions_en
http://www.leaseurope.org/uploads/LE%20RAC%20guidelines%206.5.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en
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Δεδομένου ότι οι πιθανότητες το Ηνωμένο Βασίλειο να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
χωρίς συμφωνία στις 12 Απριλίου αυξάνονται, σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε την 
προετοιμασία της για την αποχώρηση χωρίς συμφωνία. 

Ταυτόχρονα, συνεχίζει να υποστηρίζει τις διοικήσεις για τη λήψη των δικών τους μέτρων 
προετοιμασίας και προτρέπει όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ να συνεχίσουν να 
ενημερώνονται σχετικά με τις συνέπειες της πιθανότητας αποχώρησης χωρίς συμφωνία και να 
είναι καθ' όλα έτοιμοι για αυτό το σενάριο. Αυτό αποτελεί επακόλουθο των συμπερασμάτων που 
εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) την προηγούμενη εβδομάδα, στα οποία ζητεί να 
συνεχιστούν οι εργασίες ετοιμότητας και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών. Μολονότι η 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία δεν είναι επιθυμητή, η ΕΕ έχει 
προετοιμαστεί για αυτό το σενάριο.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1813_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες: τι πρέπει να κάνω στην περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία; 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να προετοιμαστούν για το σενάριο 
αποχώρησης χωρίς συμφωνία, οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία 
Europe Direct για να θέσουν τις ερωτήσεις τους. Καλέστε δωρεάν το 00 800 6 7 8 9 10 11 από 
οπουδήποτε στην ΕΕ και σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Η Επιτροπή δημοσίευσε 
σήμερα μια σειρά ευανάγνωστων ενημερωτικών δελτίων σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.  
 
Βλ. και άλλους χρήσιμους συνδέσμους παρακάτω: 
Πολίτες της ΕΕ 
– Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ετοιμότητα 
– Επισκόπηση των δικαιωμάτων διαμονής σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ των 27 
– Iστότοποι των κρατών μελών για την αποχώρηση χωρίς συμφωνία 
– Ανακοίνωση για τα ταξίδια 
– Ενημερωτικά δελτία για τα ταξίδια, τα δικαιώματα των πολιτών, τις σπουδές και τα δικαιώματα 
των καταναλωτών 
– Ερωτήσεις και απαντήσεις για το Erasmus 
– Ερωτήσεις και απαντήσεις για την αποχώρηση χωρίς συμφωνία 
– Πληροφορίες για τους πολίτες της ΕΕ που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο 
 
Επιχειρήσεις της ΕΕ 
– Σειρά εγγράφων για τα τελωνεία και την έμμεση φορολογία (συμπεριλαμβανομένου ενός 
απλού καταλόγου ελέγχου 5 σημείων) για τις επιχειρήσεις 
– Πληροφορίες σχετικά με τη γεωργία 
– Επτά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις στην ΕΕ-27 στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας για το Brexit 
________________________________________________________________________________ 

Μεταρρύθμιση των κανόνων περί πνευματικής ιδιοκτησίας: η Επιτροπή χαιρετίζει την 
υπερψήφιση εκσυγχρονισμένων κανόνων, κατάλληλων για την ψηφιακή εποχή, από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Στρασβούργο, 26 Μαρτίου 2019 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1813_el.pdf
https://europa.eu/european-union/contact_el
https://ec.europa.eu/info/publications/factsheets-and-questions-and-answers_en
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/residence-rights-uk-nationals-eu-member-states_en
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/national-brexit-information-member-states_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/travelling_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/factsheets-and-questions-and-answers_en
https://ec.europa.eu/info/publications/factsheets-and-questions-and-answers_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_el
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/contingency-qanda_en.pdf
http://www.eurights.uk/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-901_el.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/eu-agriculture-and-brexit_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-preparing-withdrawal-brexit-preparedness-web_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-preparing-withdrawal-brexit-preparedness-web_el.pdf
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε τη νέα οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, η οποία φιλοδοξεί να προσφέρει απτά οφέλη στους πολίτες, σε όλους τους 
δημιουργικούς κλάδους, στον Τύπο, στους ερευνητές, στους εκπαιδευτικούς και στα ιδρύματα 
πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1839_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 

 Ερωτήσεις και απαντήσεις 
 Δελτίο Τύπου: η Επιτροπή προτείνει εκσυγχρονισμένους ενωσιακούς κανόνες για τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με στόχο την ανάπτυξη και τη διάδοση του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού 

 Ενημερωτικό δελτίο για την πνευματική ιδιοκτησία 
 Ενημερωτικό δελτίο: Πώς στηρίζει η ΕΕ τον κινηματογράφο και τον οπτικοακουστικό 

τομέα 
 Συχνές ερωτήσεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
 Ευρωβαρόμετρο 

________________________________________________________________________________ 

Οδική ασφάλεια: η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για νέους κανόνες της ΕΕ οι οποίοι θα 
βοηθήσουν να σωθούν ζωές 

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2019 

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με τον 
αναθεωρημένο κανονισμό για τη γενική ασφάλεια. Από το 2022 η χρήση νέων τεχνολογιών 
ασφάλειας θα καταστεί υποχρεωτική σε ευρωπαϊκά οχήματα, με στόχο την προστασία των 
επιβατών, των πεζών και των ποδηλατών. 

Οι νέες τεχνολογίες που κυκλοφορούν στην αγορά μπορούν να συνεισφέρουν στη μείωση του 
αριθμού των θανάτων και των τραυματισμών στους δρόμους, το 90 % των οποίων οφείλεται σε 
ανθρώπινο λάθος. Τον Μάιο του 2018 η Επιτροπή πρότεινε να καταστούν υποχρεωτικά ορισμένα 
μέτρα ασφάλειας των οχημάτων, μεταξύ άλλων, τα συστήματα που περιορίζουν τα επικίνδυνα 
τυφλά σημεία φορτηγών και λεωφορείων και οι τεχνολογίες που προειδοποιούν τον οδηγό σε 
περίπτωση υπνηλίας ή διάσπασης της προσοχής. Τα προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας θα 
μειώσουν τον αριθμό των ατυχημάτων, θα ανοίξουν τον δρόμο για ολοένα και περισσότερο 
συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα, και θα τονώσουν την καινοτομία και το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1793_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 

 Δελτίο Τύπου: Τρίτη δέσμη μέτρων «Η Ευρώπη σε κίνηση» 
 Ερωτήσεις και απαντήσεις: Τρίτη δέσμη μέτρων «Η Ευρώπη σε κίνηση» 
 Ενημερωτικό δελτίο: Ασφαλής κινητικότητα 
 Ενημερωτικό δελτίο: Συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα   
 Στοιχείο γραφιστικής: Επισκόπηση όλων των νέων χαρακτηριστικών ασφαλείας 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1839_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1849_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_el.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-copyright
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/how-eu-supports-cinema-and-audiovisual-sector
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/how-eu-supports-cinema-and-audiovisual-sector
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/frequently-asked-questions-copyright-reform
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1793_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3708_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3681_en.htm
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-18-3708/en/Factsheet%20Safe%20Mobility%20%20A%20Europe%20that%20protects.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-18-3708/en/Factsheet%20Connected%20and%20Automated%20Mobility%20%20For%20a%20competitive%20Europe.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3708_el.htm
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34588
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 Ιστότοπος: Ασφάλεια στην αυτοκινητοβιομηχανία 
________________________________________________________________________________ 

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή καταχωρίζει την πρωτοβουλία «# 
NewRightsNow» 

Στρασβούργο, 26 Μαρτίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να καταχωρίσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
Πολιτών με τίτλο «# NewRightsNow - Ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε υπηρεσίες 
τύπου Uber». 

Οι διοργανωτές καλούν την Επιτροπή να επιβάλει την «υποχρέωση στις ψηφιακές πλατφόρμες να 
καταβάλλουν ένα εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα σε αυτοαπασχολούμενα άτομα που εργάζονται 
τακτικά για αυτές.» Οι διοργανωτές ισχυρίζονται ότι ένα τέτοιο μέτρο θα «διασφαλίσει και θα 
σταθεροποιήσει το εισόδημά τους και […] θα αντιμετωπίσει συγκεκριμένα την ανασφάλεια των 
εργαζομένων σε υπηρεσίες τύπου Uber. 
Σύμφωνα με τις Συνθήκες, η ΕΕ μπορεί να αναλάβει νομική δράση για να διευκολύνει την 
ανάληψη και την άσκηση μη μισθωτών δραστηριοτήτων εκ μέρους των Ευρωπαίων. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή θεώρησε την εν λόγω πρωτοβουλία παραδεκτή από νομικής απόψεως και 
αποφάσισε να την καταχωρίσει. Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, η Επιτροπή δεν ανέλυσε την 
ουσία της πρωτοβουλίας, παρά μόνο το νομικό παραδεκτό της. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1809_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Πλήρες κείμενο της προτεινόμενης Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (διαθέσιμο την 1η 
Απριλίου 2019) 
ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών 
Ιστότοπος ΕΠΠ 
Κανονισμός ΕΠΠ 
Σελίδα στο Facebook. Νέα δικαιώματα τώρα 
________________________________________________________________________________ 

Ερωτήσεις και απαντήσεις - η Επιτροπή συνιστά κοινή προσέγγιση της ΕΕ για την ασφάλεια των 
δικτύων 5G 

Στρασβούργο, 26 Μαρτίου 2019 

Για ποιον λόγο είναι σημαντικά τα δίκτυα 5G για την Ευρώπη; 
Τα δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G) θα αποτελέσουν τη μελλοντική ραχοκοκαλιά της κοινωνίας και της 
οικονομίας μας, καθώς θα συνδέουν δισεκατομμύρια αντικείμενα και συστήματα σε τομείς 
ζωτικής σημασίας, μεταξύ άλλων, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, οι τράπεζες, η υγεία και τα 
συστήματα βιομηχανικού ελέγχου, που μεταφέρουν ευαίσθητες πληροφορίες και υποστηρίζουν 
συστήματα ασφάλειας. Δημοκρατικές διαδικασίες, όπως οι εκλογές, βασίζονται ολοένα και 
περισσότερο σε ψηφιακές υποδομές και δίκτυα 5G, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη 
να αντιμετωπιστούν τυχόν τρωτά σημεία και καθιστά επίσης ακόμη πιο σημαντική τη σημερινή 
σύσταση της Επιτροπής ενόψει των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάιο. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/safety_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1809_el.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2015/000005?lg=el
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=el
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0211-20131008&from=EL
https://www.facebook.com/newrightsnow
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1833_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σύσταση για την κυβερνοασφάλεια δικτύων 5G 
Δελτίο Τύπου 
Ένωση Ασφάλειας: έχουν συμφωνηθεί έως σήμερα 15 από τις 22 νομοθετικές πρωτοβουλίες 
Δελτίο Τύπου: Οι διαπραγματευτές της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία για την ενίσχυση της 
κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη 
Σχέδιο δράσης 5G 
Δελτίο Τύπου: Κοινή ανακοίνωση «ΕΕ-Κίνα – Στρατηγική προοπτική» 
________________________________________________________________________________ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά την υιοθέτηση κοινής προσέγγισης της ΕΕ για την ασφάλεια 
των δικτύων 5G 

Στρασβούργο, 26 Μαρτίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε σήμερα σύσταση σχετικά με δέσμη επιχειρησιακών βημάτων 
και μέτρων για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου κυβερνοασφάλειας για τα δίκτυα 5G σε 
ολόκληρη την ΕΕ. 

Τα δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G) θα αποτελέσουν τη μελλοντική ραχοκοκαλιά της κοινωνίας και της 
οικονομίας μας, καθώς θα συνδέουν δισεκατομμύρια αντικείμενα και συστήματα σε τομείς 
κρίσιμης σημασίας, μεταξύ άλλων, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, οι τράπεζες, η υγεία και τα 
συστήματα βιομηχανικού ελέγχου, που μεταφέρουν ευαίσθητες πληροφορίες και υποστηρίζουν 
συστήματα ασφάλειας. Δημοκρατικές διαδικασίες, όπως οι εκλογές, βασίζονται ολοένα και 
περισσότερο σε ψηφιακές υποδομές και δίκτυα 5G, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη 
να αντιμετωπιστούν τυχόν τρωτά σημεία και καθιστά επίσης ακόμη πιο σημαντικές τις συστάσεις 
της Επιτροπής ενόψει των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάιο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1832_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σύσταση για την κυβερνοασφάλεια δικτύων 5G 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ένωση Ασφάλειας: έχουν συμφωνηθεί έως σήμερα 15 από τις 22 νομοθετικές πρωτοβουλίες 
Δελτίο Τύπου: Οι διαπραγματευτές της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία για την ενίσχυση της 
κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη 
Δελτίο Τύπου: Κοινή ανακοίνωση «ΕΕ-Κίνα – Στρατηγική προοπτική» 
________________________________________________________________________________ 

Κονδύλια ύψους 250 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της υιοθέτησης υγιεινών διατροφικών 
συνηθειών από τους μαθητές στην Ευρώπη 

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2019 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1833_el.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-5g-networks
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1832_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1713_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6759_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6759_el.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/5g-europe-action-plan
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1832_el.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-5g-networks
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1833_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1713_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6759_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6759_el.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/eu-china-strategic-outlook-commission-contribution-european-council-21-22-march-2019_en
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Εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρη την ΕΕ θα λάβουν γάλα, φρούτα και λαχανικά στο πλαίσιο του 
προγράμματος της ΕΕ για τα σχολεία την περίοδο 2019-2020. Πάνω από 20 εκατομμύρια παιδιά 
σε όλη την ΕΕ ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα κατά το σχολικό έτος 2017-2018. 

Σήμερα εγκρίθηκε η κατανομή του προϋπολογισμού των προγραμμάτων της ΕΕ για την 
προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία στα κράτη μέλη για 
το σχολικό έτος 2019-2020. Θα διατεθούν 145 εκατ. ευρώ για φρούτα και λαχανικά και 105 εκατ. 
ευρώ για γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα. Το πρόγραμμα διανομής συμπληρώνεται από 
μέτρα για την εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με τη γεωργία και για την προαγωγή της υγιεινής 
διατροφής. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1848_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Εκθέσεις παρακολούθησης των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με το πρόγραμμα προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία κατά την περίοδο 2017-2018 
Πρόγραμμα της ΕΕ για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα 
σχολεία 
________________________________________________________________________________ 

Ερωτήσεις και Απαντήσεις - Υπερψήφιση εκσυγχρονισμένων κανόνων, κατάλληλων για την 
ψηφιακή εποχή, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2019 

Τι ακριβώς αφορά η οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας; 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αλλάξει τον τρόπο παραγωγής και διανομής δημιουργικού 
περιεχομένου, καθώς και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτό. Η νέα οδηγία εκσυγχρονίζει τους 
κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ώστε να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις και τον 
τρόπο πρόσβασης των χρηστών σε επιγραμμικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της έρευνας και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς προβλέπονται 
εξαιρέσεις σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ωστόσο, οι υφιστάμενοι κανόνες, 
οι οποίοι χρονολογούνται από το 2001, δεν προβλέπουν τις ψηφιακές χρήσεις. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να περιορίζονται οι ευκαιρίες των χρηστών (π.χ. εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
ερευνητικών ιδρυμάτων, βιβλιοθηκών) για αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι 
νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, το σημερινό πλαίσιο της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας δεν καλύπτει τα προβλήματα που ανέκυψαν τις τελευταίες δεκαετίες 
όσον αφορά τη κατανομή της αξίας στο επιγραμμικό περιβάλλον. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1849_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
 Κοινή δήλωση του αντιπροέδρου Άντρους Άνσιπ, αρμόδιου για την ψηφιακή ενιαία αγορά 

και της επιτρόπου Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Μαρίγια Γκαμπριέλ  

https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme_el
https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme_el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1848_el.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme/eu-countries_el
https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme/eu-countries_el
https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme_el
https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme_el
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1849_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1839_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1839_el.htm
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 Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή προτείνει εκσυγχρονισμένους ενωσιακούς κανόνες για τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με στόχο την ανάπτυξη και τη διάδοση του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού 

 Ενημερωτικό δελτίο για την πνευματική ιδιοκτησία 
 Ενημερωτικό δελτίο: Πώς στηρίζει η ΕΕ τον κινηματογράφο και τον οπτικοακουστικό τομέα 
 Συχνές ερωτήσεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
 Ευρωβαρόμετρο 

________________________________________________________________________________ 

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Οδηγία για τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα 

Στρασβούργο, 28 Μαρτίου 2019 

Ποια είναι η σημερινή κατάσταση όσον αφορά την επιγραμμική μετάδοση και αναμετάδοση 
των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων;  

Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί προσφέρουν ολοένα και περισσότερο τις εκπομπές τους 
επιγραμμικά (για παράδειγμα μέσω των υπηρεσιών ταυτόχρονης μετάδοσης ή ετεροχρονισμένης 
τηλεοπτικής προβολής). Ωστόσο, αυτά τα επιγραμμικά προγράμματα συχνά δεν είναι διαθέσιμα 
και σε άλλα κράτη μέλη, ακόμη και αν υπάρχει στο εξωτερικό ενδιαφέρον για πρόσβαση σ' αυτά. 
Η εκκαθάριση δικαιωμάτων για τις χρήσεις αυτές μπορεί να είναι ιδιαίτερα επαχθής: για κάθε 
κράτος μέλος όπου το πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο επιγραμμικά, ένας ραδιοτηλεοπτικός 
οργανισμός πρέπει να λαμβάνει άδειες από διάφορους δικαιούχους, για διαφορετικές 
κατηγορίες έργων και άλλο προστατευόμενο περιεχομένου. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1889_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 

 Κοινή δήλωση μετά την ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή προτείνει εκσυγχρονισμένους ενωσιακούς κανόνες για τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με στόχο την ανάπτυξη και τη διάδοση του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού 

 Δελτίο Τύπου: Οι διαπραγματευτές της ΕΕ συμφωνούν να διευκολύνουν την πρόσβαση σε 
διαδικτυακό ραδιοτηλεοπτικό περιεχόμενο σε διασυνοριακό επίπεδο 

 Ενημερωτικό δελτίο: Βελτίωση της πρόσβασης σε οπτικοακουστικά προγράμματα σε όλη 
την ΕΕ   

________________________________________________________________________________ 

"H μέρα που ΟΛΟΙ θα κόψουμε τα μούσια" #KopseTaMousia  

H Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα διοργανώνει την 1η Απριλίου, τη 
δράση «Κόψε τα μούσια – δες το καθαρό πρόσωπο της αλήθειας» για να ευαισθητοποιήσει τους 
πολίτες απέναντι στο φαινόμενο των fake news και της παραπληροφόρησης, τόσο σε μέσα 
ενημέρωσης όσο και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Η 1η Απριλίου είναι παραδοσιακά η μέρα που όλοι λένε μούσια. Εσύ, λοιπόν, κάνε τη διαφορά 
και κόψε τα μούσια… τα δικά σου μούσια! 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_el.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/el/news/factsheet-copyright
https://ec.europa.eu/digital-single-market/el/news/how-eu-supports-cinema-and-audiovisual-sector
https://ec.europa.eu/digital-single-market/el/faq/frequently-asked-questions-copyright-reform
https://ec.europa.eu/digital-single-market/el/news/new-eurobarometer-shows-how-15-45-year-olds-use-internet-access-music-films-tv-series-images
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1889_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1888_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_el.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/el/news/eu-negotiators-agree-facilitate-access-online-tv-and-radio-content-across-borders
https://ec.europa.eu/digital-single-market/el/news/eu-negotiators-agree-facilitate-access-online-tv-and-radio-content-across-borders
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-improving-access-audio-visual-programmes-across-eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-improving-access-audio-visual-programmes-across-eu
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Ήρθε η μέρα που ΟΛΟΙ θα κόψουμε τα μούσια! 
Γίνε μέλος της καμπάνιας #KopseTaMousia την οποία υλοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 
Ελλάδα ενάντια στα Fake News. 
 
Μπορείς να λάβεις μέρος με 2 τρόπους: 

 Έλα τη Δευτέρα 1η Απριλίου, στις 11:30 στο Μετρό Συντάγματος στο μεγάλο event 
#KopseTaMousia και κόψε τα μούσια σου live, παρουσία των ΜΜΕ. 

 Αν δεν μπορείς να βρεθείς μαζί μας, τότε κόψε τα μούσια σου όπου κι αν είσαι και 
ανέβασέ το στα social media με το hashtag #KopseTaMousia κάνοντας tag την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στην Ελλάδα. 

Αναμένουμε νέα σας. Ήρθε η στιγμή να στρέψουμε όλα τα φώτα της δημοσιότητας στο αληθινό 
πρόσωπο των γεγονότων γιατί όλοι θέλουμε τις ειδήσεις στην τρίχα... χωρίς τρίχες! 

Οι λογαριασμοί μας στα social media είναι: 
https://www.facebook.com/EURepresentationGreece/ (link is external) 
https://twitter.com/EEAthina (link is external) 
https://www.instagram.com/ee_athina/ 
________________________________________________________________________________ 

Η Επιτροπή χαιρετίζει την ψήφιση των νέων κανόνων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι οποίοι 
διευκολύνουν την πρόσβαση σε επιγραμμικό ραδιοτηλεοπτικό περιεχόμενο σε διασυνοριακό 
επίπεδο 

Στρασβούργο, 28 Μαρτίου 2019 

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε εκσυγχρονισμένους 
κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και σήμερα ενέκρινε μια ακόμη 
εξαιρετικά σημαντική νομοθετική πράξη ώστε να καταστούν οι κανόνες για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας κατάλληλοι για την ψηφιακή εποχή. Η Επιτροπή χαιρετίζει την 
ψήφιση της οδηγίας η οποία θα διευκολύνει τη διασυνοριακή διανομή και αναμετάδοση 
ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1888_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
 Ερωτήσεις και απαντήσεις 
 Δελτίο Τύπου: η Επιτροπή προτείνει εκσυγχρονισμένους ενωσιακούς κανόνες για τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με στόχο την ανάπτυξη και τη διάδοση του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού 

 Δελτίο Τύπου: Οι διαπραγματευτές της ΕΕ συμφωνούν να διευκολύνουν την πρόσβαση σε 
επιγραμμικό ραδιοτηλεοπτικό περιεχόμενο σε διασυνοριακό επίπεδο 

 Δήλωση σχετικά με την οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
 Κοινή δήλωση σχετικά με τη φορητότητα 
 Ενημερωτικό δελτίο: Βελτίωση της πρόσβασης σε οπτικοακουστικά προγράμματα σε 

ολόκληρη την ΕΕ   
________________________________________________________________________________ 
  

https://www.facebook.com/EURepresentationGreece/
https://twitter.com/EEAthina
https://www.instagram.com/ee_athina/
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1888_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1889_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_el.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-negotiators-agree-facilitate-access-online-tv-and-radio-content-across-borders
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-negotiators-agree-facilitate-access-online-tv-and-radio-content-across-borders
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1839_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2341_el.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-improving-access-audio-visual-programmes-across-eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-improving-access-audio-visual-programmes-across-eu
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
EUROPE DIRECT – INFORMATION CENTER (EDIC) 

 
Οδός : Π. Πετρουτσόπουλου 10  

Τ.Κ. : 453 33, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

Ώρες λειτουργίας για το κοινό :  
Δευτέρα ως Παρασκευή  από 08:00 – 14:00 

 

 

 

 

Τηλ. :  2651 607 231 
 

URL :  www.edic.gr,   www.europedirect.gr   
email : info@edic.gr  

Facebook: www.facebook.com/EuropeDirect.Epirus.Ioannina  
 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 
 

και για τα 28 κράτη μέλη : 00 800 6 7 8 9 10 11 

  

________________________________________________________________________________ 
 

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ http://europa.eu/ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ http://ec.europa.eu/index_el.htm 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ στην ΕΛΛΑΔΑ http://ec.europa.eu/greece/index_el.htm  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ http://www.europarl.europa.eu/ 

ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ στην 
ΕΛΛΑΔΑ 

http://www.europarl.gr/el  

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ http://www.consilium.europa.eu/el/european-council/ 

Η Ευρώπη σου: ΠΟΛΙΤΕΣ 

Βοήθεια και συμβουλές προς τους υπηκόους της ΕΕ 
και τις οικογένειες τους. 

 

 

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_el.htm 

Η Ευρώπη σου: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. 

 

http://europa.eu/youreurope/business/index_el.htm 
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