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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Στήριξη των προσφύγων στην Ελλάδα: Στήριξη έκτακτης ανάγκης ύψους 180 εκατ. EUR
2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά στις συμπληρωματικές ερωτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου
του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον διορισμό του νέου
γενικού γραμματέα της — Ερωτήσεις και απαντήσεις
3. Η Επιτροπή παίρνει πρόσθετα μέτρα για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων από
καρκινογόνες χημικές ουσίες*
4. Δήλωση του κ. Βιτένις Αντριουκάιτις, επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, ενόψει
της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας 2018: «Καθολική υγειονομική περίθαλψη για όλους»
5. Διεθνής Ημέρα των Ρομά: Δήλωση του πρώτου αντιπροέδρου κ. Φρανς Τίμερμανς και των
επιτρόπων κ. Μαριάν Τίσεν, κ. Βιέρα Γιούροβα, κ. Κορίνα Κρέτσου και κ. Γιοχάνες Χαν
6. Ψηφιακή Ημέρα 2018: Οι χώρες της ΕΕ δεσμεύονται να κάνουν περισσότερα από κοινού
στον ψηφιακό τομέα
7. Οδική ασφάλεια: Τα στοιχεία φανερώνουν βελτίωση το 2017, αλλά απαιτούνται
ανανεωμένες προσπάθειες για περαιτέρω ουσιαστική πρόοδο
8. VentureEU: 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την αύξηση των επενδύσεων επιχειρηματικών
κεφαλαίων σε καινοτόμους νεοφυείς επιχειρήσεις της Ευρώπης
9. Η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στις επιστημονικές μελέτες
για την ασφάλεια των τροφίμων
10. Νέα συμφωνία για τους καταναλωτές Η Επιτροπή ενισχύει τα δικαιώματα των
καταναλωτών της ΕΕ και την επιβολή του νόμου
11. Βελτίωση της προβολής των δεξιοτήτων και των προσόντων σε όλη την ΕΕ: Δήλωση της
επιτρόπου κ. Tίσεν μετά την έγκριση του αναθεωρημένου πλαισίου Europass
12. Αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

13. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργεί για την απαγόρευση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην
αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
14. Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη: 640 εκατ. ευρώ για τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπογράφουν νέες
ευρωπαϊκές συμβάσεις εγγυήσεων
15. Ένωση Ασφάλειας: η Επιτροπή παρουσιάζει νέα μέτρα με σκοπό να στερήσει από τους
τρομοκράτες και τους εγκληματίες τα μέσα και τον χώρο για την ανάληψη δράσης
16. Δέσμη μέτρων για τη διεύρυνση: Η Επιτροπή δημοσιεύει εκθέσεις για τους εταίρους των
Δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία
17. Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή διευκολύνει την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά
στοιχεία.
18. Μεταρρύθμιση της χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων: η Επιτροπή χαιρετίζει την ταχεία
συμφωνία των νομοθετών της ΕΕ
19. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή εγκρίνει τα ελληνικά μέτρα για τη διασφάλιση της
δίκαιης πρόσβασης στην παραγωγή ηλεκτρισμού με καύση λιγνίτη για τους ανταγωνιστές
της ΔΕΗ
20. Δήλωση του επιτρόπου Έτινγκερ σχετικά με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για
την πολιτική ακεραιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
21. Βασικά στοιχεία της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας
22. Βασικά στοιχεία της εμπορικής συμφωνίας και της επενδυτικής συμφωνίας ΕΕ-Σιγκαπούρης
23. Ένταξη των μεταναστών: Η Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ δημοσιεύουν κατάλογο ελέγχου για να
υποστηρίξουν τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές
24. Εμπόριο: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την υπογραφή και τη σύναψη των συμφωνιών
με την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη
25. Δήλωση του πρώτου αντιπροέδρου κ. Τίμερμανς, του αντιπροέδρου κ. Ντομπρόβσκις και
της επιτρόπου κ. Γιούροβα σχετικά με την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 5ης
οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
26. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τομέα λιανικού εμπορίου
27. Βασικά χαρακτηριστικά της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού
28. Η ΕΕ και το Μεξικό κατέληξαν σε νέα συμφωνία για το εμπόριο
29. Ειδικό Ευρωβαρόμετρο: Πόσο δίκαιη είναι η ζωή στην ΕΕ, σύμφωνα με τους Ευρωπαίους;
30. Προστασία των μαρτύρων
πανευρωπαϊκούς κανόνες

δημοσίου

συμφέροντος:
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Επιτροπή
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31. Τεχνητή νοημοσύνη: Η Επιτροπή παρουσιάζει μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την τόνωση
των επενδύσεων και τον καθορισμό δεοντολογικών κατευθυντήριων γραμμών
32. Τα δεδομένα στην ΕΕ: Η Επιτροπή εντείνει τις προσπάθειες για να αυξήσει τη διαθεσιμότητα
δεδομένων και να τονώσει την ανταλλαγή δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης
33. Εταιρικό δίκαιο: Η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για να υποστηριχθεί η διασυνοριακή
μετακίνηση των εταιρειών και η εξεύρεση επιγραμμικών λύσεων

34.

Ομιλία του Προέδρου Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ στην ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων,
26/4/2018 (https://ec.europa.eu/greece/news/20182604_president_juncker_vouli_ton_ellinon_omilia_el)

35. Αντιμετώπιση της διαδικτυακής παραπληροφόρησης: η Επιτροπή προτείνει έναν
36. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες: Η Επιτροπή καθορίζει νέα πρότυπα για τη διαφάνεια και τη
δικαιοσύνη
37. Εμβολιασμός: Η Επιτροπή ζητά ισχυρότερη συνεργασία εντός της ΕΕ για την καταπολέμηση
των νόσων που μπορούν να προληφθούν
38. Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων: σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις της ΕΕ για
σύγχρονους και δικαιότερους κανόνες
39. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας καθορίζουν αρχές
συνεργασίας
40. Δήλωση της επιτρόπου κ. Tίσεν ενόψει της διεθνούς ημέρας των εργαζομένων
41. Οι συντάξεις στην ΕΕ: έκθεση αναγνωρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών να
εξασφαλίσουν επαρκείς συντάξεις, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα
________________________________________________________________________________
Στήριξη των προσφύγων στην Ελλάδα: Στήριξη έκτακτης ανάγκης ύψους 180 εκατ. EUR
Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2018
Η Επιτροπή ανακοινώνει νέα στήριξη έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσει τους πρόσφυγες στην
Ελλάδα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα νέα χρηματοδότηση ύψους 180 εκατ. EUR για
προγράμματα παροχής βοήθειας στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων, για την αναβάθμιση του
εμβληματικού «προγράμματος στήριξης έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση»
(ΕΣΤΙΑ), μέσω του οποίου παρέχεται βοήθεια στους πρόσφυγες για την εξεύρεση καταλυμάτων
σε αστικές περιοχές εκτός των καταυλισμών, καθώς και τακτική χρηματική βοήθεια.
Η νέα χρηματοδότηση ανακοινώθηκε με την ευκαιρία της συνάντησης που είχε σήμερα στην
Αθήνα ο Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων Χρήστος Στυλιανίδης με
τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα.
Το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ, που δρομολογήθηκε τον Ιούλιο του 2017 με την Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ
για τους Πρόσφυγες, αποτελεί τη μεγαλύτερη ενωσιακή επιχείρηση βοήθειας στη χώρα η οποία
συνάδει με την πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης για την απομάκρυνση των προσφύγων από
τους καταυλισμούς. Με το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκαν μέχρι σήμερα περισσότερες από
23 000 θέσεις στέγασης σε αστικές περιοχές, ενώ εγκαινιάστηκε ένα σύστημα χρηματικής
βοήθειας που εξυπηρετεί περισσότερους από 41 000 πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2604_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό δελτίο «Ελλάδα: Η ανταπόκριση στην προσφυγική κρίση»
________________________________________________________________________________

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά στις συμπληρωματικές ερωτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του
Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον διορισμό του νέου γενικού
γραμματέα της — Ερωτήσεις και απαντήσεις
Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2018
*** Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό. ***
Σήμερα, ο επίτροπος κ. Έτινγκερ, αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό και τους Ανθρώπινους
Πόρους, σε συμφωνία με τον πρόεδρο κ. Γιούνκερ, απέστειλε τις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στις συμπληρωματικές ερωτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον διορισμό του νέου γενικού γραμματέα της, τις οποίες
έλαβε στις 28 Μαρτίου. Όλες οι απαντήσεις συντάχθηκαν υπό την εποπτεία του επιτρόπου κ.
Έτινγκερ σε συμφωνία με τον πρόεδρο κ. Γιούνκερ και με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης
Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας, της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής και του γραφείου του
προέδρου.
Οι απαντήσεις αυτές, οι οποίες ακολουθούν εκείνες που υποβλήθηκαν ήδη από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στις 24 Μαρτίου, συνοψίζονται κατωτέρω.
1. Ποια διαδικασία ακολουθήθηκε για τον διορισμό του γενικού γραμματέα και γιατί;
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2822_el.pdf
________________________________________________________________________________
Η Επιτροπή παίρνει πρόσθετα μέτρα για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων από
καρκινογόνες χημικές ουσίες*
Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2018
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει άλλο ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των
εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον καρκίνο και άλλα προβλήματα υγείας που
συνδέεται με την εργασία.
Η Επιτροπή προτείνει τον περιορισμό της έκθεσης των εργαζομένων σε πέντε καρκινογόνες
χημικές ουσίες, εκτός από τις 21 ουσίες που έχουν ήδη περιοριστεί ή προταθεί για περιορισμό.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η σημερινή πρόταση θα επιφέρει βελτίωση των συνθηκών εργασίας
για περισσότερους από 1 000 000 εργαζομένους της ΕΕ και πρόληψη 22 000 περιπτώσεων
ασθενειών που συνδέονται με την εργασία.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2662_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Η Επιτροπή παρακολουθεί την προστασία των εργαζομένων από καρκινογόνες
χημικές ουσίες: συχνές ερωτήσεις σχετικά με την τρίτη αναθεώρηση της οδηγίας για τους
καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες
Είδηση στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Απασχόλησης
Ακολουθήστε τη Marianne Thyssen στο Facebook και στο Twitter

Γίνετε συνδρομήτρια/-ής, δωρεάν, στο ενημερωτικό δελτίο της απασχόλησης, κοινωνικών
υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
*Επικαιροποιήθηκε στις 5 Απριλίου 2018, 18.30 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
________________________________________________________________________________
Δήλωση του κ. Βιτένις Αντριουκάιτις, επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, ενόψει
της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας 2018: «Καθολική υγειονομική περίθαλψη για όλους»
Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2018
Η πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη για όλους αποτελεί ένα από τα μείζονα επιτεύγματα της
Ευρώπης ύστερα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μ' αυτό, έγινε πραγματικότητα η ιδέα ότι
όλοι οι άνθρωποι, πλούσιοι και φτωχοί, πρέπει να ωφελούνται από ποιοτική υγειονομική
περίθαλψη χωρίς να ανησυχούν ότι η ασθένειά τους θα επιφέρει την πτώχευση της οικογένειάς
τους.
Καθώς εορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, θα πρέπει να αισθανόμαστε ιδιαίτερη
ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει σημειώσει η ήπειρός μας όσον αφορά την προστασία της
υγείας των πολιτών της ΕΕ και την γενικότερη αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης. Ως
καρδιοχειρουργός, και έχοντας δει πολλούς ασθενείς, έχω διαπιστώσει πόσο σημαντική είναι η
καθολική υγειονομική περίθαλψη, ιδίως για τους πλέον ευάλωτους. Έχω επίσης συναντήσει
πολλούς αξιόλογους επαγγελματίες της υγείας, επιστήμονες, ερευνητές και κοινωνικούς
λειτουργούς, που κάνουν πραγματικότητα την καθολική υγειονομική περίθαλψη σε καθημερινή
βάση και αισθάνομαι ιδιαίτερη υπερηφάνεια που ανήκω σ' αυτή την υπέροχη ένωση.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2844_el.pdf
________________________________________________________________________________
Διεθνής Ημέρα των Ρομά: Δήλωση του πρώτου αντιπροέδρου κ. Φρανς Τίμερμανς και των
επιτρόπων κ. Μαριάν Τίσεν, κ. Βιέρα Γιούροβα, κ. Κορίνα Κρέτσου και κ. Γιοχάνες Χαν
Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2018
Επ' ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας των Ρομά, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Απριλίου, ο
πρώτος αντιπρόεδρος κ. Φρανς Τίμερμανς και οι επίτροποι κ. Μαριάν Τίσεν, κ. Βιέρα Γιούροβα, κ.
Κορίνα Κρέτσου και κ. Γιοχάνες Χαν προέβησαν στην ακόλουθη δήλωση:
«Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων είναι και η ίση μεταχείριση,
αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, μία από τις
μεγαλύτερες μειονότητες στην ΕΕ και στις γειτονικές της χώρες -η κοινότητα των Ρομάεξακολουθεί να μην απολαμβάνει πλήρως τα δικαιώματα αυτά. Οι κοινότητες των Ρομά δεν
υποφέρουν μόνο από προκαταλήψεις, δεν υφίστανται μόνο διακρίσεις και περιθωριοποίηση,
αλλά πολλές φορές δεν έχουν καν πρόσβαση σε βασικά αγαθά όπως το πόσιμο νερό, η
αποχέτευση και τα τρόφιμα. Το 80 % των Ρομά διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας. Η κατάσταση αυτή
πλήττει πρώτα απ' όλα τους Ρομά αλλά επίσης σπιλώνει τις δημοκρατικές μας κοινότητες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2868_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ένα πρόβλημα που
δεν έχει λυθεί: η αθιγγανοφοβία εμπόδιο στην ένταξη των Ρομά.
Δελτίο Τύπου σχετικά με τον αριθμό των Ρομά που ζουν όπως οι κάτοικοι των φτωχότερων
χωρών του κόσμου
Ενημερωτικό γράφημα σχετικά με τα εμπόδια ένταξης που αντιμετωπίζουν οι Ρομά
Δελτίο Τύπου σχετικά με την αξιολόγηση του πλαισίου της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης
των Ρομά έως το 2020
Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την ένταξη των Ρομά
Πρόγραμμα ROMACT για τις τοπικές αρχές
Η ομιλία της επιτρόπου κ. Βιέρα Γιούροβα για το κλείσιμο της ημέρας μνήμης του
Ολοκαυτώματος και της έκθεσης για τους Ρομά
________________________________________________________________________________
Ψηφιακή Ημέρα 2018: Οι χώρες της ΕΕ δεσμεύονται να κάνουν περισσότερα από κοινού στον
ψηφιακό τομέα
Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2018
Αύριο η Επιτροπή θα φέρει σε επαφή υπουργούς και εκπροσώπους χωρών της ΕΕ, της
βιομηχανίας, του ακαδημαϊκού κόσμου και της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να
ενθαρρύνει τη συνεργασία στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της τεχνολογίας αλυσίδας
συστοιχιών (blockchain), της ηλεκτρονικής υγείας και της καινοτομίας.
Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στο πώς οι τεχνολογικές εξελίξεις θα επηρεάσουν το μέλλον της
Ευρώπης και στο γεγονός ότι η οικοδόμηση ισχυρής ψηφιακής ενιαίας αγοράς με αύξηση των
επενδύσεων και των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι ζωτικής σημασίας.
Μετά την περσινή Ψηφιακή Ημέρα στη Ρώμη, η οποία έδωσε το έναυσμα για επιτυχή συνεργασία
σε τομείς όπως η πληροφορική υψηλών επιδόσεων, η συνδεδεμένη κινητικότητα και η
ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, η Επιτροπή επαναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία για να
ενθαρρύνει περαιτέρω συνεργασία στα ψηφιακά θέματα.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2902_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ζωντανή μετάδοση της Ψηφιακής Ημέρας 2018
Ψηφιακή Ημέρα 2017 στην Ρώμη
Συνεργασία για την κατασκευή ευρωπαϊκών υπερυπολογιστών
Χρονολόγιο: Ψηφιακή ενιαία αγορά — δράσεις της Επιτροπής από το 2015
#DigitalDay18
________________________________________________________________________________
Οδική ασφάλεια: Τα στοιχεία φανερώνουν βελτίωση το 2017, αλλά απαιτούνται ανανεωμένες
προσπάθειες για περαιτέρω ουσιαστική πρόοδο

Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2018
Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές στατιστικές του 2017 για την οδική ασφάλεια που δημοσίευσε
σήμερα η Επιτροπή, σημειώθηκε, για το δεύτερο κατά σειρά έτος, μείωση κατά περίπου 2 % του
αριθμού των θανάτων από τροχαία ατυχήματα.
Το 2017 έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους της ΕΕ 25 300 άνθρωποι, ήτοι 300 λιγότεροι από ό,τι
το 2016 (-2 %) και 6 200 λιγότεροι από ό,τι το 2010 (-20 %). Παρόλο που η τάση αυτή είναι
ενθαρρυντική, η επίτευξη του στόχου της ΕΕ για τη μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα
κατά το ήμισυ μεταξύ του 2010 και του 2020 θα αποτελέσει πλέον μεγάλη πρόκληση. Επιπλέον,
εκτιμάται ότι άλλοι 135 000 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά τον περασμένο χρόνο,
συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου ποσοστού ευάλωτων χρηστών: πεζοί, ποδηλάτες και
μοτοσικλετιστές. Οι θάνατοι και οι τραυματισμοί από τροχαία ατυχήματα πλήττουν όχι μόνο τα
ίδια τα θύματα αλλά και την κοινωνία συνολικά, με εκτιμώμενο κοινωνικοοικονομικό κόστος[1]
που ανέρχεται σε 120 δισ. ευρώ ετησίως. Απαιτούνται λοιπόν νέες προσπάθειες από όλους τους
φορείς για να καταστεί ασφαλέστερο το ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο. Ενώ οι εθνικές και οι τοπικές
αρχές αναλαμβάνουν την πλειονότητα των καθημερινών δράσεων, όπως οι δράσεις επιβολής και
ευαισθητοποίησης, η Επιτροπή επεξεργάζεται επί του παρόντος μια σειρά συγκεκριμένων
μέτρων για την προώθηση περαιτέρω ουσιαστικής προόδου. Τα μέτρα αυτά θα αποτελέσουν ένα
ακόμα βήμα προς μια «Ευρώπη που προστατεύει» όπως την οραματίζεται ο πρόεδρος κ.
Γιούνκερ.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2761_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Στατιστικά του 2017 για την οδική ασφάλεια: Τι κρύβεται πίσω από τα αριθμητικά
στοιχεία;
Εργασίες της Επιτροπής για την οδική ασφάλεια και στατιστικές για την οδική ασφάλεια στην ΕΕ
Vademecum για την οδική ασφάλεια
________________________________________________________________________________
VentureEU: 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την αύξηση των επενδύσεων επιχειρηματικών
κεφαλαίων σε καινοτόμους νεοφυείς επιχειρήσεις της Ευρώπης
Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) ξεκίνησαν ένα πρόγραμμα
πανευρωπαϊκών οργανισμών επενδύσεων σε μερίδια άλλων οργανισμών επιχειρηματικού
κεφαλαίου (VentureEU) για την ενίσχυση των επενδύσεων σε καινοτόμους νεοφυείς και
επεκτεινόμενες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη.
Η Ευρώπη διαθέτει πολυάριθμους ταλαντούχους, παγκόσμιου επιπέδου ερευνητές και
εξειδικευμένους επιχειρηματίες, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης των
επιδόσεών της όσον αφορά τη μετατροπή της εν λόγω αριστείας σε ιστορίες επιτυχίας. Η
πρόσβαση σε επιχειρηματικά κεφάλαια για την καινοτομία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο.
Σήμερα η Επιτροπή και το ΕΤΕ ανακοινώνουν τις έξι εταιρείες επενδύσεων που θα λάβουν
χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ στο πλαίσιο της αποστολής τους να επενδύουν στην
ευρωπαϊκή αγορά επιχειρηματικών κεφαλαίων. Με χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ ύψους 410

εκατομμυρίων ευρώ, οι εν λόγω εταιρείες έχουν ως στόχο να συγκεντρώσουν 2,1
δισεκατομμύρια ευρώ από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Το γεγονός αυτό αναμένεται, με
τη σειρά του, να οδηγήσει σε νέες επενδύσεις εκτιμώμενου ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε
καινοτόμους νεοφυείς και επεκτεινόμενες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη,
διπλασιάζοντας το ποσό των επιχειρηματικών κεφαλαίων που είναι σήμερα διαθέσιμα στην
Ευρώπη.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2763_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
 Συχνές ερωτήσεις
 Δικτυακός τόπος του επενδυτικού σχεδίου
 Δικτυακός τόπος του ΕΤΕ
________________________________________________________________________________
Η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στις επιστημονικές μελέτες
για την ασφάλεια των τροφίμων
Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2018
Η Επιτροπή ανταποκρίνεται σήμερα στις ανησυχίες που εξέφρασαν οι πολίτες σε μια επιτυχημένη
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών, με μια πρόταση για τη βελτίωση της διαφάνειας των
επιστημονικών μελετών στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων.
Η πρόταση, που βασίζεται επίσης στον έλεγχο, από την Επιτροπή, της καταλληλότητας της
γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα, η οποία χρονολογείται από το 2002 και, ως εκ τούτου, θα
πρέπει να επικαιροποιηθεί:






θα δώσει στους πολίτες μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες που υποβάλλονται στην
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) σχετικά με τις εγκρίσεις που
αφορούν την αγροδιατροφική αλυσίδα,
θα δώσει τη δυνατότητα να ζητούνται πρόσθετες μελέτες από την Επιτροπή, και
θα συμπεριλάβει πιο ενεργά τους επιστήμονες των κρατών μελών στις διαδικασίες
έγκρισης.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2941_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα του μοντέλου
της ΕΕ για την εκτίμηση κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την
απαγόρευση του Glyphosate
Διαφάνεια και βιωσιμότητα του μοντέλου της ΕΕ για την εκτίμηση κινδύνου στη διατροφική
αλυσίδα
Ακολουθήστε μας στο Twitter: @Food_EU
________________________________________________________________________________

Νέα συμφωνία για τους καταναλωτές Η Επιτροπή ενισχύει τα δικαιώματα των καταναλωτών
της ΕΕ και την επιβολή του νόμου
Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2018
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια νέα συμφωνία για τους καταναλωτές ώστε να
διασφαλίζεται ότι όλοι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές επωφελούνται πλήρως από τα δικαιώματά
τους βάσει του δικαίου της Ένωσης.
Παρόλο που η ΕΕ διαθέτει ήδη ορισμένους από τους πιο ισχυρούς κανόνες για την προστασία
των καταναλωτών στον κόσμο, πρόσφατες υποθέσεις κατέδειξαν ότι είναι δύσκολη η πλήρης
επιβολή τους στην πράξη. Η νέα συμφωνία για τους καταναλωτές θα εξουσιοδοτήσει
εξειδικευμένους φορείς να δρομολογήσουν αντιπροσωπευτικές αγωγές για λογαριασμό των
καταναλωτών και θα θεσπίσει ισχυρότερες εξουσίες επιβολής κυρώσεων για τις αρχές
προστασίας του καταναλωτή των κρατών μελών. Επίσης, θα παρατείνει την προστασία των
καταναλωτών στο διαδίκτυο και θα καταστήσει σαφές ότι απαγορεύονται οι πρακτικές δύο
ποιοτήτων οι οποίες παραπλανούν τους καταναλωτές.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Πρόταση και νομικά έγγραφα με θέμα τη νέα συμφωνία για τους καταναλωτές
ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Νέα συμφωνία για τους καταναλωτές: Συχνές ερωτήσεις
Ενημερωτικά δελτία με θέμα τη νέα συμφωνία για τους καταναλωτές:
— Οφέλη της νέας συμφωνίας για τους καταναλωτές
— Οφέλη της νέας συμφωνίας για τις επιχειρήσεις
— Πώς λειτουργεί η συλλογική επανόρθωση
— Επιτεύγματα της Επιτροπής Γιούνκερ στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών
— Βελτίωση της δημόσιας επιβολής των κανόνων με επικαιροποιημένους κανόνες συνεργασίας
για την προστασία των καταναλωτών
Τρόφιμα δύο ποιοτήτων
Πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση της ενωσιακής νομοθεσίας για τους καταναλωτές
Πληροφορίες σχετικά με τη συλλογική επανόρθωση
Μελέτη συμπεριφοράς σχετικά με τη διαφάνεια στις διαδικτυακές πλατφόρμες
________________________________________________________________________________
Βελτίωση της προβολής των δεξιοτήτων και των προσόντων σε όλη την ΕΕ: Δήλωση της
επιτρόπου κ. Tίσεν μετά την έγκριση του αναθεωρημένου πλαισίου Europass
Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2018
Σήμερα, τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν την πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση του
πλαισίου Europass. Η αναθεώρηση, η οποία αποσκοπεί στην απλούστευση και στον
εκσυγχρονισμό του βιογραφικού σημειώματος Europass και άλλων εργαλείων δεξιοτήτων για την
ψηφιακή εποχή, θα βοηθήσει τους πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ να προβάλλουν καλύτερα τις
δεξιότητες και τα προσόντα τους, ενώ θα βοηθήσει τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής να
προβλέπουν τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς εργασίας. Με τη σημερινή συμφωνία, η

Επιτροπή έχει πλέον υλοποιήσει και τις δέκα δράσεις τις οποίες είχε εξαγγείλει στο πλαίσιο του
θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη, που εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2016.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3201_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο Τύπου: Νέο πλαίσιο Europass: οι πολίτες θα μπορούν να προβάλλουν καλύτερα τις
δεξιότητες και τα προσόντα τους
________________________________________________________________________________
Αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2018
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Σε τί συνίστανται οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές;
Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές είναι πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων που παρεκκλίνουν από
την ορθή εμπορική συμπεριφορά και αντιβαίνουν στην καλή πίστη και στα χρηστά συναλλακτικά
ήθη. Συνήθως επιβάλλονται μονομερώς από έναν εμπορικό εταίρο σε έναν άλλο. Η αλυσίδα
εφοδιασμού τροφίμων είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές λόγω
σημαντικών διαφορών στη διαπραγματευτική ισχύ.
Γιατί απαιτείται η ρύθμιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών σήμερα; Γιατί δεν αρκούν οι
προαιρετικοί κώδικες δεοντολογίας;
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2703_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ειδική ομάδα «Γεωργικές αγορές»
Βασικά στοιχεία και αριθμοί όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.
________________________________________________________________________________
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργεί για την απαγόρευση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην
αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2018
Η Επιτροπή στοχεύει στις πλέον επιβλαβείς αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ώστε να προσφέρει
στους γεωργούς και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μεγαλύτερη ασφάλεια και μικρότερη
ανάγκη να διαχειρίζονται κινδύνους επί των οποίων έχουν ελάχιστο ή μηδενικό έλεγχο.
Η Επιτροπή προτείνει σήμερα να απαγορευτούν οι πιο επιβλαβείς αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ώστε να εξασφαλιστεί πιο δίκαιη αντιμετώπιση
για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τροφίμων και γεωργικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, η πρόταση
περιλαμβάνει αποτελεσματικές διατάξεις επιβολής των κανόνων: οι εθνικές αρχές μπορούν να
επιβάλουν κυρώσεις στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2702_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Η πρόταση της Επιτροπής κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού
τροφίμων
ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Αντιμετωπίζοντας τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού
τροφίμων
________________________________________________________________________________
Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη: 640 εκατ. ευρώ για τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπογράφουν νέες
ευρωπαϊκές συμβάσεις εγγυήσεων
Βρυξέλλες, 16 Απριλίου 2018
Πάνω από 5.000 μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις αναμένεται να επωφεληθούν από
δάνεια συνολικού ύψους 640 εκατ. ευρώ.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) υπέγραψαν
τρεις συμβάσεις εγγυήσεων ύψους 640 εκατ. ευρώ που βελτιώνουν την πρόσβαση στη
χρηματοδότηση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Ελλάδας. Οι συμφωνίες αυτές
υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), κεντρικό πυλώνα του
Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, (Σχέδιο Γιούνκερ).
Περισσότερες πληροφορίες
Σχετικά με το ΕΤαΕ
Σχετικά με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη
Σχετικά με το COSME
Για πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις της ΕΕ, οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με
επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη χώρα τους:http://www.access2finance.eu/.
Σχετικά με το InnovFin
Σχετικά με το Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI)
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3361_el.pdf
________________________________________________________________________________
Ένωση Ασφάλειας: η Επιτροπή παρουσιάζει νέα μέτρα με σκοπό να στερήσει από τους
τρομοκράτες και τους εγκληματίες τα μέσα και τον χώρο για την ανάληψη δράσης
Βρυξέλλες, 17 Απριλίου 2018
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για να περιορίσει ακόμη περισσότερο
τον χώρο στον οποίο δραστηριοποιούνται τρομοκράτες και εγκληματίες — στερώντας τους τα
μέσα που χρειάζονται για τον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και την εκτέλεση αξιόποινων
πράξεων.

Έξι μήνες μετά την αντιτρομοκρατική δέσμη μέτρων του Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή προτείνει
μέτρα με σκοπό: να ενισχυθεί η ασφάλεια των δελτίων ταυτότητας και να μειωθούν οι απάτες
περί τα έγγραφα· να δοθεί στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και στις δικαστικές αρχές
πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία και οικονομικές πληροφορίες· να περιοριστεί
περαιτέρω η πρόσβαση των τρομοκρατών σε πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών· και να
ενισχυθούν οι έλεγχοι κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή πυροβόλων όπλων. Επίσης, η
Επιτροπή υποβάλλει σήμερα έκθεση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σχετικά με άλλες
πρωτοβουλίες προτεραιότητας, οι οποίες θα ανοίξουν τον δρόμο προς μια γνήσια και
αποτελεσματική Ένωση Ασφάλειας.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3301_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Συχνές ερωτήσεις — Στέρηση από τους τρομοκράτες των μέσων για την ανάληψη δράσης
Ενημερωτικό δελτίο – Ένωση Ασφάλειας - Μια Ευρώπη που προστατεύει
Ενημερωτικό δελτίο – Ένωση Ασφάλειας - Στέρηση από τους τρομοκράτες των μέσων για την ανάληψη
δράσης
Έκθεση — Δέκατη τέταρτη έκθεση προόδου προς μια αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας
Οδηγία για τη χρήση των χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την
εξακρίβωση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη όσον αφορά ορισμένα ποινικά αδικήματα
Κανονισμός για τη βελτίωση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής των
πολιτών της ΕΕ και των μελών των οικογενειών τους
 Εκτίμηση επιπτώσεων του κανονισμού για τη βελτίωση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των
εγγράφων διαμονής των πολιτών της ΕΕ και των μελών των οικογενειών τους
Κανονισμός σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών
 Παραρτήματα της πρότασης κανονισμού σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση
πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών
Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με άμεσα μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των μέτρων που αφορούν
την εξαγωγή, την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση για πυροβόλα όπλα, μέρη και βασικά εξαρτήματά τους
και πυρομαχικά
Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή παρουσιάζει νέους κανόνες της ΕΕ για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά
αποδεικτικά στοιχεία
Ενημερωτικό δελτίο — Ένωση Ασφάλειας — Διευκόλυνση της πρόσβασης σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά
στοιχεία

________________________________________________________________________________
Δέσμη μέτρων για τη διεύρυνση: Η Επιτροπή δημοσιεύει εκθέσεις για τους εταίρους των
Δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία
Βρυξέλλες, 17 Απριλίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την ετήσια δέσμη μέτρων της για τη διεύρυνση, η οποία
περιλαμβάνει επτά επιμέρους εκθέσεις και αξιολογεί την εφαρμογή της πολιτικής διεύρυνσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βασίζεται σε καθορισμένα κριτήρια και δίκαιες και αυστηρές
προϋποθέσεις.
Η πρόοδος στην ευρωπαϊκή πορεία μιας χώρας είναι μια αντικειμενική και αξιοκρατική
διαδικασία που εξαρτάται από τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που επιτυγχάνει κάθε χώρα, κατά
προτεραιότητα στους τομείς του κράτους δικαίου, της δικαιοσύνης και των θεμελιωδών
δικαιωμάτων. Οι συνεχείς προσπάθειες και οι μη αναστρέψιμες μεταρρυθμίσεις είναι

απαραίτητες για μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης. Η διεύρυνση της ΕΕ αποτελεί επένδυση
στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη: η προοπτική προσχώρησης στην ΕΕ
αποτελεί ισχυρό κίνητρο για αλλαγή, καθώς οι ενδιαφερόμενες χώρες υιοθετούν θετικές
μεταρρυθμίσεις δημοκρατικού, πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3342_el.pdf
Για λεπτομερή συμπεράσματα και συστάσεις σχετικά με κάθε χώρα, βλέπε:
Έγγραφο στρατηγικής: https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/20180417_strategy_paper_en.pdf
Μαυροβούνιο: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3409_en.htm
Σερβία: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3406_en.htm
Τουρκία: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3407_en.htm
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας: http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-18-3405_en.htm
Αλβανία: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3403_en.htm
Βοσνία και Ερζεγοβίνη: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3408_en.htm
Κοσσυφοπέδιο: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3404_en.htm
________________________________________________________________________________
Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή διευκολύνει την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά
στοιχεία.
Βρυξέλλες, 17 Απριλίου 2018
Η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στις αστυνομικές και
τις δικαστικές αρχές να λαμβάνουν ευκολότερα και ταχύτερα τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά
στοιχεία που χρειάζονται, π.χ. ηλεκτρονικά μηνύματα ή έγγραφα που βρίσκονται στο
υπολογιστικό νέφος, για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την καταδίκη εγκληματιών και
τρομοκρατών.
Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν στις αρχές επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη της ΕΕ να
διερευνούν αποτελεσματικότερα ενδείξεις εγκληματικών πράξεων ηλεκτρονικά και
διασυνοριακά, παρέχοντας συγχρόνως επαρκείς εγγυήσεις για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες
όλων των εμπλεκομένων.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3343_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
 Κανονισμός για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία
 Οδηγία για τους νόμιμους εκπροσώπους
 Ερωτήσεις & απαντήσεις
 Ενημερωτικό δελτίο
 Δελτίο Τύπου - Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή προτείνει νέα μέτρα για να στερήσει από
τους τρομοκράτες τα μέσα δράσης
________________________________________________________________________________

Μεταρρύθμιση της χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων: η Επιτροπή χαιρετίζει την ταχεία
συμφωνία των νομοθετών της ΕΕ
Βρυξέλλες, 17 Απριλίου 2018
Η Επιτροπή εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή της για τη θετική ψήφο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου όσον αφορά τις προτάσεις της, σε συνέχεια της ομιλίας για την κατάσταση της
Ένωσης 2017, σχετικά με την τροποποίηση των κανόνων για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και
ιδρύματα. Οι αλλαγές αυτές θα αυξήσουν τη διαφάνεια, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τι
ψηφίζουν στις ευρωπαϊκές εκλογές, θα βελτιώσουν τη δημοκρατική νομιμότητα ώστε η
χρηματοδότηση να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις επιλογές του εκλογικού σώματος και θα
ενισχύσουν την επιβολή της νομοθεσίας ώστε να αντιμετωπίζονται καλύτερα οι καταχρήσεις
δημόσιου χρήματος και να ανακτώνται τα κονδύλια.
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης
στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, «Η Ένωσή μας πρέπει να κάνει ένα δημοκρατικό άλμα προς τα εμπρός.
Πάρα πολύ συχνά, οι ευρωπαϊκές εκλογές έχουν καταλήξει να είναι συμψηφισμός των εθνικών
εκστρατειών και τίποτα παραπάνω. Η ευρωπαϊκή δημοκρατία αξίζει κάτι καλύτερο. Θα πρέπει να
δώσουμε στα ευρωπαϊκά κόμματα τα μέσα για να οργανωθούν καλύτερα.».
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3376_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3187_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3168_el.htm
________________________________________________________________________________
Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή εγκρίνει τα ελληνικά μέτρα για τη διασφάλιση της
δίκαιης πρόσβασης στην παραγωγή ηλεκτρισμού με καύση λιγνίτη για τους ανταγωνιστές της
ΔΕΗ
Βρυξέλλες, 17 Απριλίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέστησε νομικά δεσμευτικά, βάσει των αντιμονοπωλιακών κανόνων της
ΕΕ, τα μέτρα που υπέβαλε η Ελλάδα προκειμένου να εξασφαλίσει τη δίκαιη πρόσβαση στην
παραγωγή ηλεκτρισμού με καύση λιγνίτη για τους ανταγωνιστές της Δημόσιας Επιχείρησης
Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), της κατεστημένης επιχείρησης ηλεκτρικής ενέργειας. Τα μέτρα είναι επίσης
σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια.
Στην απόφαση του Μαρτίου 2008, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ελλάδα είχε παραβεί τους
κανόνες ανταγωνισμού παρέχοντας στην κρατικής ιδιοκτησίας κατεστημένη επιχείρηση
παραγωγής ηλεκτρισμού, τη ΔΕΗ, δικαιώματα προνομιακής πρόσβασης σε λιγνίτη, και κάλεσε την
Ελλάδα να προτείνει μέτρα για τη διόρθωση των δυσμενών για τον ανταγωνισμό συνεπειών της
συγκεκριμένης παράβασης. Λόγω ενστάσεων τόσο στο Γενικό Δικαστήριο όσο και στο Δικαστήριο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι
σήμερα.

Περισσότερες πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και το πλήρες κείμενο των δεσμεύσεων, είναι
διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων
με αριθμό υπόθεσης 38700.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3401_el.pdf
________________________________________________________________________________
Δήλωση του επιτρόπου Έτινγκερ σχετικά με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την
πολιτική ακεραιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2018
Το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της
Επιτροπής. Από τον διορισμό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε πολλές δηλώσεις και
διατυπώθηκαν πολλές ερωτήσεις. Η Επιτροπή συνεργάστηκε πλήρως και εκτενώς και έχει δώσει
λεπτομερείς απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού,
τόσο στην ακρόαση όσο και εγγράφως.
Σήμερα, βρισκόμαστε σε ένα χρονικό σημείο όπου πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα με
νηφαλιότητα, αντικειμενικότητα και καθαρό μυαλό. Κατά τον διορισμό του νέου Γενικού
Γραμματέα, η Επιτροπή ακολούθησε τόσο το πνεύμα όσο και το γράμμα όλων των κανόνων,
όπως αυτοί διατυπώνονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης που ισχύει για όλα τα
θεσμικά όργανα. Η Επιτροπή δεν παρέκκλινε από το εσωτερικό της νομικό πλαίσιο και τον
κανονισμό διαδικασίας, ούτε κινήθηκε ενάντια προς την ισχύουσα πρακτική που ακολουθείται
εδώ και πολλά έτη. Οι προηγούμενοι τρεις Γενικοί Γραμματείς διορίστηκαν με βάση ακριβώς την
ίδια διαδικασία. Επίσης, η καταλληλότητα και τα προσόντα του υπαλλήλου που διορίστηκε στη
θέση του Γενικού Γραμματέα δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση. Με βάση την πρόταση του
Προέδρου, το σώμα των επιτρόπων έλαβε την εν λόγω απόφαση ομόφωνα στις 21 Φεβρουαρίου.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3424_el.pdf
________________________________________________________________________________
Βασικά στοιχεία της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας
Στρασβούργο, 18 Απριλίου 2018
Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας ξεκίνησαν το
2013. Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης θα τονώσει τις συναλλαγές αγαθών και
υπηρεσιών και θα δημιουργήσει ευκαιρίες για επενδύσεις.
Η συμφωνία θα βελτιώσει περαιτέρω τη θέση των ενωσιακών εξαγωγέων και επενδυτών στη
μεγάλη αγορά της Ιαπωνίας και, παράλληλα, θα παρέχει ισχυρές εγγυήσεις για την προστασία
των προτύπων και των αξιών της ΕΕ. Επίσης, θα συμβάλει στην εδραίωση του ηγετικού ρόλου της
Ευρώπης στη θέσπιση παγκόσμιων εμπορικών κανόνων και θα εκπέμψει ένα ισχυρό μήνυμα,
σύμφωνα με το οποίο οι παγκόσμιες προκλήσεις αντιμετωπίζονται με συνεργασία, και όχι με
προστατευτισμό. Μετά τη σημαντική πρόοδο που ανακοινώθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕΙαπωνίας, η οποία διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 6 Ιουλίου 2017, οι διαπραγματευτές

ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους στις 8 Δεκεμβρίου 2017. Στις 18 Απριλίου 2018 το κείμενο της
συμφωνίας υποβλήθηκε από την Επιτροπή στο Συμβούλιο. Το βήμα αυτό σηματοδοτεί την
έναρξη της διαδικασίας κύρωσης σε επίπεδο ΕΕ. Είναι το πρώτο βήμα για την υπογραφή και τη
σύναψη της συμφωνίας. Η συμφωνία, μετά την έγκρισή της από το Συμβούλιο, θα διαβιβαστεί
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο να τεθεί σε ισχύ πριν από τη λήξη της τρέχουσας θητείας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2019.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3326_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο Τύπου
Κείμενο της συμφωνίας
Περισσότερα για τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας
Σελίδα προβολής με φωτογραφικό και βιντεοσκοπημένο υλικό από τις διαπραγματεύσεις
Θεματικά ενημερωτικά δελτία και ενημερωτικά γραφήματα για τη συμφωνία οικονομικής
εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας
Ιστορίες των εξαγωγέων: Ευρωπαίοι εξαγωγείς που εισέρχονται στην ιαπωνική αγορά
Περισσότερα για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας
________________________________________________________________________________
Βασικά στοιχεία της εμπορικής συμφωνίας και της επενδυτικής συμφωνίας ΕΕ-Σινγκαπούρης
Στρασβούργο, 18 Απριλίου 2018
Στις 18 Απριλίου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο την εμπορική συμφωνία
ΕΕ– Σιγκαπούρης και τη συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ– Σιγκαπούρης.
Η εμπορική συμφωνία και η επενδυτική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Σιγκαπούρης θα δώσουν
νέα ώθηση στις σχέσεις της ΕΕ με τη Σιγκαπούρη και θα προσφέρουν στις επιχειρήσεις της ΕΕ και
της Σιγκαπούρης περισσότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Η διαπραγμάτευση της εμπορικής και της επενδυτικής συμφωνίας πραγματοποιήθηκε
παράλληλα με τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, η οποία
πρόκειται να υπογραφεί σύντομα. Αφότου τεθεί σε ισχύ, η συμφωνία εταιρικής σχέσης και
συνεργασίας θα παρέχει το νομικό πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη της ισχυρής και
μακροχρόνιας εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Σιγκαπούρης.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3327_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο Τύπου
Κείμενο της συμφωνίας
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εμπορική συμφωνία και την επενδυτική συμφωνία ΕΕΣιγκαπούρης
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Θεματικά ενημερωτικά δελτία και ενημερωτικά γραφήματα σχετικά με την εμπορική συμφωνία
και την επενδυτική συμφωνία ΕΕ-Σιγκαπούρης

Ιστορίες των εξαγωγέων
Περισσότερα για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Σινγκαπούρης
________________________________________________________________________________
Ένταξη των μεταναστών: Η Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ δημοσιεύουν κατάλογο ελέγχου για να
υποστηρίξουν τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές
Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2018
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ δημοσιεύουν έκθεση που προσδιορίζει τις κυριότερες
προκλήσεις για την ένταξη των μεταναστών και προβλέπει συγκεκριμένες συστάσεις πολιτικής
για την αντιμετώπισή τους.
Αφού συγκεντρώθηκαν παραδείγματα ορθής πρακτικής από μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως το
Άμστερνταμ, την Αθήνα, το Βερολίνο, το Παρίσι και τη Ρώμη, τονίστηκαν στην έκθεση 12 βασικά
σημεία, τα οποία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί φορείς
χάραξης πολιτικής και οι επαγγελματίες όταν αναπτύσσουν και εφαρμόζουν τοπικά
προγράμματα για την ένταξη. Οι συστάσεις επικεντρώνονται σε τομείς πολιτικής όπως είναι η
υγεία, η εργασία, η στέγαση και η εκπαίδευση και εκτείνονται από την καλύτερη αντιστοίχιση
των δεξιοτήτων των μεταναστών με τις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας μέχρι τη
δημιουργία κοινών χώρων στους οποίους οι κοινότητες θα συναντιούνται και θα δημιουργούν
δεσμούς μεταξύ τους.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3321_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες:
Συνεργασία για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην τοπική κοινωνία — έκθεση του
ΟΟΣΑ
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την έκθεση
________________________________________________________________________________
Εμπόριο: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την υπογραφή και τη σύναψη των συμφωνιών με
την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη
Στρασβούργο, 18 Απριλίου 2018
Η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα στο Συμβούλιο τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων
σχετικά με τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με την Ιαπωνία και την εμπορική και την
επενδυτική συμφωνία με τη Σιγκαπούρη. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για την υπογραφή και τη
σύναψη των εν λόγω συμφωνιών.
Η ταχεία σύναψη και η ταχεία εφαρμογή της σημαντικότερης εμπορικής συμφωνίας που έχει
ποτέ διαπραγματευτεί η ΕΕ ήταν μια προσωπική δέσμευση που ανέλαβαν ο πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ και ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας κ. Σίνζο Άμπε.
Κατά τη διάρκεια διμερούς συνόδου κορυφής και στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7, οι
δύο ηγέτες παρείχαν πολιτική καθοδήγηση στο υψηλότερο επίπεδο, προκειμένου να
επιταχυνθούν και να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις το 2017.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ, δήλωσε: «Με το σημερινό μας
βήμα προετοιμάζουμε το έδαφος ώστε οι επιχειρήσεις και οι πολίτες μας να αρχίσουν να
επωφελούνται από το πλήρες δυναμικό της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης με την
Ιαπωνία ήδη από το επόμενο έτος. Η Ευρώπη πιστεύει ότι στο ανοικτό και θεμιτό εμπόριο, με
βάση ένα παγκόσμιο εγχειρίδιο κανόνων. Η οικονομία μας εξαρτάται από το εμπόριο, οι εταιρείες
μας ευημερούν χάρη στο εμπόριο και οι καταναλωτές μας έχουν προσδοκίες από το εμπόριο.
Μαζί με ομόφρονες εταίρους ανά τον κόσμο, το εμπόριο μας βοηθά να δημιουργούμε θέσεις
εργασίας και να θεσπίζουμε πρότυπα τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Σήμερα
κάνουμε ένα βήμα προς την κατεύθυνση της σύναψης συμφωνιών με δύο από τους πιο στενούς
μας εταίρους από την Ασία, την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη. Ο αντίκτυπος αυτών των συμφωνιών
θα υπερβεί κατά πολύ τα αντίστοιχα σύνορά μας· στέλνει ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα ότι
έχουμε κοινή στάση κατά του προστατευτισμού και υπέρ της πολυμερούς προσέγγισης. Αυτό
είναι σήμερα πιο σημαντικό από κάθε άλλη φορά».
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3325_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ιστοσελίδα της συμφωνίας ΕΕ-Ιαπωνίας
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Βασικά στοιχεία της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕΙαπωνίας
Ιστοσελίδα των συμφωνιών ΕΕ-Σιγκαπούρης
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Βασικά στοιχεία της εμπορικής και της επενδυτικής συμφωνίας ΕΕΣιγκαπούρης
________________________________________________________________________________
Δήλωση του πρώτου αντιπροέδρου κ. Τίμερμανς, του αντιπροέδρου κ. Ντομπρόβσκις και της
επιτρόπου κ. Γιούροβα σχετικά με την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 5ης οδηγίας
κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2018
«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 5ης
οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτοί οι νέοι κανόνες
θα αυξήσουν τη διαφάνεια προκειμένου να βελτιωθεί η καταπολέμηση της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε ολόκληρη
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους δύο συνεισηγητές, τον κ. Kariņš και την κ. Sargentini, και τους
σκιώδεις εισηγητές για την ισχυρή υποστήριξή τους και την πολύτιμη εμπειρογνωμοσύνη τους,
που συνέβαλαν σε πολύ μεγάλο βαθμό σ' αυτό το αποτέλεσμα.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3429_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό δελτίο για τις βασικές αλλαγές της 5ης οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες

Οδηγία για τη χρήση των χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την
εξακρίβωση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη όσον αφορά ορισμένα ποινικά αδικήματα
________________________________________________________________________________
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τομέα λιανικού εμπορίου
Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2018
Σήμερα η Επιτροπή δημοσιεύει μια σειρά βέλτιστων πρακτικών για να στηρίξει τις προσπάθειες
των κρατών μελών να δημιουργήσουν έναν πιο ανοιχτό, ολοκληρωμένο και ανταγωνιστικό τομέα
λιανικού εμπορίου.
Ο εν λόγω τομέας είναι ένας από τους μεγαλύτερους της οικονομίας της ΕΕ, καθώς σχεδόν ένας
στους δέκα εργαζομένους απασχολείται στις πάνω από 3,6 εκατομμύρια εταιρείες λιανικού
εμπορίου. Το λιανικό εμπόριο μεταβάλλεται ραγδαία με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού
εμπορίου και των λιανικών πωλήσεων πολλαπλών διαύλων, και διαθέτει δυναμικό για να
βελτιώσει τις επιδόσεις του. Γι' αυτό η Επιτροπή συνδράμει τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις
ώστε να ανταποκριθούν στις παρούσες προκλήσεις καταργώντας σειρά περιορισμών στο λιανικό
εμπόριο.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3377_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
 Ανακοίνωση για έναν ευρωπαϊκό τομέα λιανικού εμπορίου κατάλληλο για τον 21ο αιώνα
 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής
 Οδηγός των μικρών εμπόρων λιανικών πωλήσεων
 Συχνές ερωτήσεις
________________________________________________________________________________
Βασικά χαρακτηριστικά της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού
Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2018
Στις 21 Απριλίου 2018 η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό κατέληξαν σε συμφωνία για τη σύναψη
νέας εμπορικής συμφωνίας. Η νέα αυτή συμφωνία θα αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης και
εκσυγχρονισμένης συνολικής συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού, καθώς θα εμβαθύνει και θα διευρύνει το
πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας εμπορικής συμφωνίας που υπογράφηκε το 1997.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύθηκε τη συμφωνία βάσει εντολής που εγκρίθηκε ομόφωνα
από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ. Καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η
Επιτροπή προέταξε το ζήτημα της διαφάνειας. Με βάση την ισχύουσα καταρχήν συμφωνία, οι
διαπραγματευτές και των δύο πλευρών θα συνεχίσουν να εργάζονται για τη διευθέτηση όλων
των εκκρεμών τεχνικών θεμάτων και την κατάρτιση του τελικού κειμένου της συμφωνίας. Στη
συνέχεια, η Επιτροπή θα ελέγξει το κείμενο της συμφωνίας από νομική άποψη, θα το μεταφράσει
σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και θα υποβάλει τη συμφωνία προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1447_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες:
Καταρχήν συμφωνία
Δελτίο Τύπου
Κοινή δήλωση
Ιστοσελίδα «Focus» με φωτογραφίες και βίντεο
Ειδική ιστοσελίδα
Ενημερωτικά δελτία
Ιστορίες εξαγωγέων
Οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ και Μεξικού
________________________________________________________________________________
Η ΕΕ και το Μεξικό κατέληξαν σε νέα συμφωνία για το εμπόριο
Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό κατέληξαν σήμερα σε νέα συμφωνία για το εμπόριο, στο
πλαίσιο μιας ευρύτερης εκσυγχρονισμένης συνολικής συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού. Πρακτικά, όλο το
εμπόριο αγαθών μεταξύ της ΕΕ και του Μεξικού θα είναι πλέον αδασμολόγητο, και στον
γεωργικό τομέα.
Η απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών θα ωφελήσει επιπλέον την ενωσιακή βιομηχανία,
συμπεριλαμβανομένων κλάδων όπως των φαρμάκων, των μηχανημάτων και του εξοπλισμού
μεταφορών. Η συμφωνία θεσπίζει επίσης προοδευτικούς κανόνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μεταξύ άλλων, η ΕΕ και το Μεξικό δεσμεύθηκαν ότι θα εκπληρώσουν αποτελεσματικά τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Η
σημερινή συμφωνία θα είναι επίσης η πρώτη εμπορική συμφωνία της ΕΕ που θα καταπολεμά τη
διαφθορά στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ, δήλωσε τα εξής: «Το εμπόριο
μπορεί και πρέπει να είναι αμοιβαία επωφελής συναλλαγή, και αυτό ακριβώς αποδεικνύεται με
τη σημερινή συμφωνία. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας που αναπτύχθηκε μεταξύ του Μεξικού
και της ΕΕ ωφελεί και τα δύο μέρη. Και το αποτέλεσμα αυτό το πετύχαμε ως εταίροι που είναι
πρόθυμοι να συζητήσουν και, ενώ προασπίζονται τα συμφέροντά τους, είναι παράλληλα έτοιμοι
να προβούν σε συμβιβασμούς, προκειμένου να εκπληρωθούν οι προσδοκίες και των δύο μερών.
Με τη σημερινή συμφωνία, το Μεξικό προστίθεται, μαζί με τον Καναδά, την Ιαπωνία και τη
Σιγκαπούρη, στον συνεχώς μακρύτερο κατάλογο εταίρων που είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν
με την ΕΕ για την προάσπιση του ανοικτού, δίκαιου και βασιζόμενου σε κανόνες εμπορίου.»
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-782_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Καταρχήν συμφωνία
MEMO
Κοινή δήλωση
Ιστοσελίδα «Focus» με φωτογραφίες και βίντεο

Ειδική ιστοσελίδα
Ενημερωτικά δελτία
Ιστορίες εξαγωγέων
Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Μεξικού
________________________________________________________________________________
Ειδικό Ευρωβαρόμετρο: Πόσο δίκαιη είναι η ζωή στην ΕΕ, σύμφωνα με τους Ευρωπαίους;
Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2018
Η νέα δημοσκόπηση φανερώνει ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η ζωή είναι γενικά
δίκαιη, αλλά έχουν ανησυχίες σε σχέση με το δικαστικό σύστημα, τις πολιτικές αποφάσεις και τις
εισοδηματικές ανισότητες.
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ κατέστησε τη δικαιοσύνη στην ΕΕ
σημαντικότατο παράγοντα για τις πολιτικές του προτεραιότητες. Για να υποστηρίξει αυτή την
προσπάθεια με επιστημονικές αποδείξεις, η υπηρεσία της Επιτροπής για την επιστήμη και τη
γνώση, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), συνέταξε πέρυσι την πρώτη του έκθεση για τη
δικαιοσύνη. Τα αποτελέσματα της έρευνας του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε
σήμερα θα συμβάλουν στο να απαντηθούν ευρεία ερωτήματα σχετικά με την αδικία όπως την
αντιλαμβανόμαστε στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, στην υγεία και στην κοινωνία
γενικότερα.
Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο που δημοσιεύτηκε σήμερα, η πλειονότητα των Ευρωπαίων
πιστεύουν ότι τα περισσότερα απ' όσα συμβαίνουν στη ζωή τους είναι δίκαια και ότι έχουν ίσες
ευκαιρίες για να προοδεύσουν. Παρ' όλα αυτά, είναι λιγότερο πεπεισμένοι ότι η δικαιοσύνη και
οι πολιτικές αποφάσεις εφαρμόζονται με ίσο και συνεπή τρόπο στις χώρες τους —ανεξάρτητα
από την προσωπική κοινωνική κατάσταση, την οικονομική δύναμη και τις διασυνδέσεις. Η
μεγάλη πλειονότητα πιστεύει επίσης ότι οι εισοδηματικές ανισότητες είναι υπερβολικά μεγάλες
και ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουν, ενώ λιγότεροι από τους μισούς
πιστεύουν ότι η ισότητα στις ευκαιρίες και στην κοινωνική τους κατάσταση έχουν βελτιωθεί με
την πάροδο του χρόνου.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3427_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ευρωβαρόμετρο, έκθεση και ενημερωτικά δελτία ανά χώρα
Ενημερωτικό δελτίο του Κοινού Κέντρου Ερευνών
Έκθεση του 2017 για τη δικαιοσύνη του Κοινού Κέντρου Ερευνών
________________________________________________________________________________
Προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος: η Επιτροπή ορίζει νέους, πανευρωπαϊκούς
κανόνες
Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέο νόμο για την ενίσχυση της προστασίας των μαρτύρων
δημοσίου συμφέροντος σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τα πρόσφατα σκάνδαλα όπως το Dieselgate, τα LuxLeaks, τα «Panama Papers» ή οι εν εξελίξει
αποκαλύψεις για την Cambridge Analytica καταδεικνύουν ότι οι μάρτυρες δημοσίου
συμφέροντος μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη παράνομων
δραστηριοτήτων που βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον και την ευημερία των πολιτών και της
κοινωνίας μας.
Η σημερινή πρόταση θα εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για τους μάρτυρες
δημοσίου συμφέροντος που καταγγέλλουν παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου ορίζοντας νέα,
πανευρωπαϊκά πρότυπα. Ο νέος νόμος θα καθορίσει ασφαλείς διαύλους για την υποβολή
αναφορών τόσο εντός ενός οργανισμού όσο και στις δημόσιες αρχές. Θα προστατεύει επίσης
τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος έναντι απόλυσης, υποβιβασμού και άλλων μορφών
αντιποίνων και θα απαιτεί από τις εθνικές αρχές να ενημερώνουν τους πολίτες και να παρέχουν
κατάρτιση για τις δημόσιες αρχές σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των μαρτύρων δημοσίου
συμφέροντος.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3441_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ανακοίνωση για την ενίσχυση της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στην ΕΕ
Οδηγία για την προστασία των ατόμων που καταγγέλλουν παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου
Eρωτήσεις και απαντήσεις
Ενημερωτικό δελτίο
________________________________________________________________________________
Τεχνητή νοημοσύνη: Η Επιτροπή παρουσιάζει μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την τόνωση των
επενδύσεων και τον καθορισμό δεοντολογικών κατευθυντήριων γραμμών
Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2018
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σειρά μέτρων προκειμένου να τεθεί η τεχνητή
νοημοσύνη (ΤΝ) στην υπηρεσία των Ευρωπαίων πολιτών και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα
της Ευρώπης στον εν λόγω τομέα.
Η Επιτροπή προτείνει μια προσέγγιση με τρία σκέλη με στόχο την αύξηση των δημόσιων και
ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, την προετοιμασία για
κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και τη διασφάλιση κατάλληλου δεοντολογικού και νομικού
πλαισίου. Η παρούσα πρωτοβουλία αναλαμβάνεται σε συνέχεια του αιτήματος των Ευρωπαίων
ηγετών για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την τεχνητή νοημοσύνη.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3362_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ε&A για την τεχνητή νοημοσύνη
Ενημερωτικό δελτίο για την τεχνητή νοημοσύνη
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
________________________________________________________________________________

Τα δεδομένα στην ΕΕ: Η Επιτροπή εντείνει τις προσπάθειες για να αυξήσει τη διαθεσιμότητα
δεδομένων και να τονώσει την ανταλλαγή δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης
Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2018
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σειρά μέτρων για την αύξηση της διαθεσιμότητας
δεδομένων στην ΕΕ, βασιζόμενη σε προηγούμενες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ελεύθερης
ροής δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην ψηφιακή ενιαία αγορά.
Η καινοτομία βάσει δεδομένων αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για την ανάπτυξη της αγοράς, τη
δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και για την
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν εύκολη πρόσβαση
στα δεδομένα υγείας τους και να τα διαχειρίζονται, και επιτρέπει στις δημόσιες αρχές να κάνουν
καλύτερη χρήση των δεδομένων υγείας στην έρευνα, την πρόληψη ή τις μεταρρυθμίσεις του
συστήματος υγείας.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3364_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
 Ερωτήσεις και απαντήσεις
 Ενημερωτικό δελτίο
 Ανακοίνωση και άλλοι χρήσιμοι σύνδεσμοι
________________________________________________________________________________
Εταιρικό δίκαιο: Η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για να υποστηριχθεί η διασυνοριακή
μετακίνηση των εταιρειών και η εξεύρεση επιγραμμικών λύσεων
Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2018
Σήμερα η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για το εταιρικό δίκαιο, με σκοπό να καταστεί
ευκολότερη η συγχώνευση, η διάσπαση ή η μετακίνηση εταιρειών εντός της ενιαίας αγοράς.
Οι νέοι κανόνες θα εξασφαλίσουν επίσης την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και
την πρόληψη φορολογικών καταχρήσεων. Οι κανόνες θα τονώσουν το δυναμικό ανάπτυξης των
ευρωπαϊκών εταιρειών, ψηφιοποιώντας τη διαδικασία σύστασης και λειτουργίας μιας
επιχείρησης.
Ο αντιπρόεδρος κ. Τίμερμανς δήλωσε: «Στην ακμάζουσα ενιαία αγορά μας, οι εταιρείες έχουν την
ελευθερία μετακίνησης και ανάπτυξης. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται κατά τρόπο δίκαιο. Η
σημερινή πρόταση θεσπίζει σαφείς διαδικασίες για τις εταιρείες, με ισχυρές διασφαλίσεις για την
προστασία των εργαζομένων και, για πρώτη φορά, την πρόληψη τεχνητών ρυθμίσεων που
αποσκοπούν στη φοροαποφυγή και άλλες καταχρήσεις».
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3508_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες:
Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 σχετικά με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στο εταιρικό δίκαιο

Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 σχετικά με διασυνοριακούς μετασχηματισμούς, συγχωνεύσεις και
διασπάσεις
Ε&Α
Σελίδα πολιτικής
________________________________________________________________________________
Ομιλία του Προέδρου Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ στην ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, 26/4/2018
https://ec.europa.eu/greece/news/20182604_president_juncker_vouli_ton_ellinon_omilia_el
Check against delivery - Ισχύει μόνο ότι έχει λεχθεί
Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, όλοι καλοί και παρόντες. Χαιρετίζω όλους τους φίλους. Κατά κάποιον τρόπο,
νομίζω ότι η παρουσία μου εδώ με τρόπο οικουμενικό δίνει το στίγμα της σημασίας όλης αυτής της
παρέμβασης.
Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, είμαι ιδιαιτέρως χαρούμενος και αισθάνομαι τιμή που μπορώ να
απευθυνθώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πραγματικά χαίρομαι που μπορώ να λάβω τον λόγο σε αυτόν
τον πραγματικό Ναό της Δημοκρατίας, όπου εκπροσωπείται ο ελληνικός λαός και που εκφράζεται η
βούλησή του με τρόπο πολύ ειλικρινή και πολύ ευθύ, όπως ξέρουμε.
Η Ελλάδα είναι ένα μεγάλο έθνος, με έναν εξαιρετικό πολιτισμό, στον οποίο όλοι εμείς οι Ευρωπαίοι
οφείλουμε πολλά. Η Ελλάδα είναι, πράγματι, το λίκνο της πολιτικής ιδέας της Δημοκρατίας. Εδώ
γεννήθηκε ο θεσμός της Δημοκρατίας, εδώ που ενσωματώνεται και βιώνεται μέχρι σήμερα.
Για μένα, ξέρετε, η Ελλάδα δεν είναι μόνο οι αρχαίοι φιλόσοφοι, είναι και ο Μίκης Θεοδωράκης και η
Μελίνα Μερκούρη, οι οποίοι πιο πολύ και καλύτερα από κάθε άλλον είχαν καταλάβει ότι οι
πολιτισμοί μας με όλη τους την ποικιλότητα και τον πλούτο τους είναι το βάθρο της ενότητας των
λαών της Ευρώπης.
Η Ελλάδα για μένα είναι, επίσης, όλες αυτές οι γυναίκες και όλοι αυτοί οι άντρες -που έστω από
μακριά παρατηρούσα, όταν ήμουν νέος- οι οποίοι κατάφεραν να πουν «όχι» στο καθεστώς των
Συνταγματαρχών. Αυτή είναι η πραγματική ελευθερία, όταν πια δεν μπορούμε να λέμε μόνο «ναι» σε
ό,τι συμβαίνει γύρω μας.
Και οι Έλληνες κατέδειξαν ήδη σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρο τον πλανήτη, ότι πραγματικά
θέλησαν να δημιουργήσουν ιστορία και όχι να την υφίστανται. Έτσι δομήθηκε η Ευρώπη, μέσα από τη
θέληση όλων εκείνων που, προερχόμενοι από το πεδίο των μαχών και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης
το 1945, αρνήθηκαν να σκύψουν το κεφάλι και επέλεξαν να είναι «αρχιτέκτονες» και όχι «σκλάβοι»
της ιστορίας.
Ναι, σε όλη μου την πολιτική ζωή ήθελα και παρέμεινα πιστός φίλος της Ελλάδας, και ιδιαιτέρως
όταν αλλού στην Ευρώπη δεν δίστασαν κάποιοι δημαγωγοί και λαϊκιστές να θέλουν να βγει η Ελλάδα
από την Ευρωζώνη, κάτι το οποίο μονίμως αρνιόμουν.
Από την πλευρά μου, άλλωστε, πάντοτε φρόντιζα να μιλάω ανοιχτά και με ειλικρίνεια στους Έλληνες,
σεβόμενος καταρχήν την αξιοπρέπειά τους. Γιατί για εμένα το ουσιώδες ανέκαθεν ήταν η τύχη και η
μοίρα του ελληνικού λαού, και ιδιαιτέρως των πιο ταπεινών και των πιο ευάλωτων ανάμεσά τους.
Θα ήθελα, λοιπόν, με θέρμη και πολύ συναισθηματισμό να απευθυνθώ στον ελληνικό λαό και να
χαιρετίσω το κουράγιο του και τη θέληση που έδειξε. Πραγματικά, οι Έλληνες ανέκαθεν επεδείκνυαν
μεγάλη θέληση να ξεπερνούν όποια εμπόδια τούς έφερε μπροστά τους η ιστορία.

Πραγματικά, με τιμά και συγκινούμαι που έχω το προνόμιο να είμαι ο πρώτος Πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει τη χαρά να απευθύνεται στους εκπροσώπους ενός λαού που τόσο
πολύ αγαπώ, ιδίως μετά από τόσα χρόνια δοκιμασίας, προγραμμάτων λιτότητας, με την Ελλάδα να
μπορεί πλέον να σηκώνει κεφάλι και να γυρίζει σελίδα.
Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει πλέον στην ιστορία της Ελλάδος. Αυτό το σημείο θα είναι κρίσιμο για την
Ελλάδα. Θα είναι κρίσιμο και για την Ευρώπη. Διότι σίγουρα η Ελλάδα και η Ευρώπη είναι
αδιαχώριστες και, όπως έλεγε και ο Γάλλος φιλόσοφος Μπλεζ Πασκάλ, «αγαπώ τα πράγματα που
πάνε μαζί». Βέβαια, η Ελλάδα και η Ευρώπη πάνε μαζί, τώρα και για πάντα.
Ανέκαθεν σκεφτόμουν ότι η Ευρώπη είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι και μεγάλη περιπέτεια, αλλά και
μεγαλόπνοο σχέδιο. Πάντοτε θεωρούσα ότι Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα θα ήταν ένα οικοδόμημα
ατελές. Και η Ελλάδα χωρίς την Ευρώπη θα ήταν μια χώρα όπως οποιαδήποτε άλλη, ενώ η Ελλάδα
δεν είναι μια οποιαδήποτε χώρα.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ήδη από το 1959, δύο μόλις χρόνια μετά την υπογραφή της Συνθήκης
της Ρώμης, η Ελλάδα υπήρξε η πρώτη χώρα που ζήτησε να γίνει συνδεδεμένο μέλος αυτού που τότε
αναφερόταν ως «Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα». Αυτή, λοιπόν, η Συμφωνία της Ένωσης που
υπεγράφη το 1961 ανεστάλη έξι χρόνια αργότερα, μετά το πραξικόπημα των συνταγματαρχών το ’67,
για να μπορέσει στη συνέχεια να επανεργοποιηθεί το ’74.
Θα μου επιτρέψετε πλέον σήμερα να έχω μια ιδιαίτερη σκέψη και συγκίνηση για τον άνθρωπο εκείνο
που εδώ και είκοσι χρόνια δεν είναι πια ανάμεσά μας, για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο οποίος
ήταν μεγάλος δημοκράτης και ένας ένθερμος υπερασπιστής της ελληνικής ενότητας, ένας Ευρωπαίος
πεπεισμένος, ο οποίος κατάφερε να γίνει η Ελλάδα το δέκατο κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Από την πλευρά μου, έζησα όλες τις μεγάλες στιγμές του ευρωπαϊκού περίπλου της Ελλάδας.
Θυμάμαι ιδιαιτέρως ότι βρισκόμουν στην Αθήνα την 16η Απριλίου του 2003, κατά την τέταρτη
ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την υπογραφή των Συνθηκών
προσχώρησης των δέκα νέων κρατών μελών. Ήταν για εμένα μια στιγμή πολύ συγκινητική και
αξέχαστη, γιατί σηματοδότησε τη συμφιλίωση της ιστορίας και της ευρωπαϊκής γεωγραφίας. Αν
θέλετε, ήταν η απόληξη ενός δρόμου που μας οδήγησε -αν μου επιτρέπεται να το πω- από το
Λουξεμβούργο στην Αθήνα, μιας και στο Λουξεμβούργο ήταν, υπό τη Λουξεμβούργια Προεδρία του
Συμβουλίου της Ένωσης, τον Δεκέμβρη του ’97 που για πρώτη φορά τέθηκαν οι βασικές αρχές αυτής
της διεύρυνσης.
Καθώς έχουμε τα μάτια στραμμένα προς ένα μέλλον και με την προοπτική της ολοκλήρωσης της
Ευρώπης με την ένταξη των Βαλκανίων, και πάλι μπορούμε να υπολογίζουμε την Ελλάδα. Διότι πέρα
από τις μεγάλες της αρετές, η Ελλάδα έχει και ιστορικές και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες που δεν
έχουν οι άλλες χώρες της Ευρώπης. Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πυλώνες της σταθερότητας στα
Βαλκάνια. Εσείς καλύτερα από κάθε άλλον γνωρίζετε την ταραχώδη ιστορία αυτής της περιοχής·
περιοχής που υπέφερε πολλά. Ξέρετε ότι τα δυτικά Βαλκάνια έχουν ανάγκη αυτήν την ευρωπαϊκή
προοπτική για να μην επαναληφθούν τα δράματα εκείνα που βιώσαμε κατά τη δεκαετία του ’90.
Τον περασμένο Φεβρουάριο, πραγματοποίησα επισκέψεις σε όλους τους εταίρους των δυτικών
Βαλκανίων και υπενθύμισα σε καθέναν από αυτούς ότι θα κριθούν επί τη βάσει των αρετών τους ο
καθένας, που εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε. Και όλα αυτά παίζουν ρόλο
για τη σταθερότητα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα προβλήματα εκείνα, ιδίως οι
αντιπαραθέσεις στα σύνορα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν διμερείς συγκρούσεις, θα πρέπει
οπωσδήποτε να επιλυθούν πριν από οποιαδήποτε προσχώρηση.

Για να είμαι απόλυτα σαφής, θα ήθελα να πω ότι όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε –μόλις μια
βδομάδα ήταν- την έναρξη διαπραγματεύσεων προσχώρησης για την Αλβανία, αλλά και τη ΠΓΔΜ,
αυτό δεν σημαίνει ότι από την πλευρά μας έχουμε δώσει μια ημερομηνία στην οποία θα ξεκινήσουν
αυτές οι διαπραγματεύσεις διεύρυνσης και ένταξης. Ούτε καν έχει τεθεί τέτοια ημερομηνία ένταξης.
Προσοχή δεν θα πρέπει να στηριζόμαστε σε μη ρεαλιστικές εξαγγελίες. Δεν είναι δυνατόν να
συμβαίνουν αυτά. Όλοι θα κριθούν με βάση αντικειμενική, επί τη βάσει της δικής τους αξίας και του
κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια.
Να πω, επίσης, κύριε Πρόεδρε, ενώπιων του Κοινοβουλίου σας κάτι που είπα όταν προσφάτως
βρισκόμουν στα Σκόπια, όπου τέθηκε το ζήτημα του ονόματος της χώρας αυτής.
Σε μένα δεν προσήκει να σας δώσω κάποια κατεύθυνση, ούτε καν ιδέες, ούτε καν προσανατολισμούς
όσον αφορά ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να διευθετηθεί οπωσδήποτε μεταξύ σας. Όμως, επιτρέψτε
μου, εν πάση περιπτώσει, να υπογραμμίσω το επείγον που χαρακτηρίζει την εξεύρεση μιας λύσης στο
πρόβλημα, δεδομένου ότι σε αυτήν την περίπλοκη περιφέρεια -και έχω στον νου μου τα λόγια του
Τσώρτσιλ- «εδώ παράγεται περισσότερη ιστορία από όση μπορεί να καταναλωθεί». Τόσο μεγάλη και
πολλή είναι.
Κύριε Πρόεδρε, γνώρισα την Ελλάδα σε στιγμές έντονα συγκινησιακά φορτισμένες. Μαζί με την
Ελλάδα βίωσα κι εγώ, κάτι που σίγουρα ήταν έντονο, πολύ δυνατό και δεν ήταν πάντα εύκολο. Η
χώρα σας βρέθηκε στο επίκεντρο αυτού που εγώ αποκαλώ «Ευρώπη της πολυ-κρίσης», κρίσης
χρηματοοικονομικής, οικονομικής, κοινωνικής και μεταναστευτικής.
Κάθε φορά ήθελα και ήμουν προσηλωμένος στην ιδέα να υποστηρίξω την Ελλάδα σε δύσκολες
στιγμές. Ανέκαθεν ήμουν πεπεισμένος ότι αν κάποια άλλη χώρα είχε βρεθεί στη θέση της Ελλάδας,
αντιμέτωπη με τα ίδια κοινωνικά, χρηματοοικονομικά, διαρθρωτικά και μεταναστευτικά προβλήματα,
ενδεχομένως δεν θα μπορούσε να τα είχε αντιμετωπίσει με τόσο κουράγιο και τόση αξιοπρέπεια,
όπως το έπραξε ο ελληνικός λαός.
Όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές, ανέκαθεν έλεγα, συμπεριλαμβανομένης της εποχής που
διεξήγαγα εκστρατεία για τις ευρωπαϊκές εκλογές το 2014, ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε την
Ελλάδα μόνη της να διαχειριστεί το ζήτημα των προσφύγων.
Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη οι οποίες δεν δείχνουν να νοιάζονται και ιδιαίτερα για το πρόβλημα
των προσφύγων. Νιώθουν ότι δεν τους επηρεάζει. Κι όμως, είτε είμαστε μέλη της Ένωσης ή δεν
είμαστε, εάν μια χώρα γνωρίζει σοβαρά προβλήματα, όπως η Ελλάδα, οι υπόλοιπες χώρες υπέχουν
υποχρέωση αλληλεγγύης απέναντι στην Ελλάδα και πρέπει να την συνδράμουν.
Οφείλω, επίσης, εδώ να υπογραμμίσω τη σημαντική προσπάθεια του Επιτρόπου κ. Αβραμόπουλου
στη διαχείριση μιας πολιτικής αποτελεσματικής και αλληλέγγυας στον τομέα των μεταναστεύσεων.
Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση χορήγησε ουσιαστική οικονομική και τεχνική βοήθεια στην
Ελλάδα για να αντιμετωπίσει η χώρα αυτή μια άνευ προηγουμένου ροή προσφύγων.
Η Ελλάδα έκανε πολλά ιδίως προκειμένου να διασφαλίσει την καλή λειτουργία της συμφωνίας μας
με την Τουρκία. Γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι αυτό ιδίως σε μια στιγμή που η Τουρκία συνεχίζει να
διαπράττει παράνομες πράξεις στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου. Όταν
προσφάτως συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο Ερντογάν στη Βάρνα, στη Βουλγαρία, του υπενθυμίσαμε
απερίφραστα την υποχρέωση που υπέχει η Τουρκία να σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις

καλής γειτονίας και να ομαλοποιήσει τις σχέσεις της με όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένης προφανώς και της Κύπρου.
Μην ξεχνάμε σήμερα και τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς οι οποίοι παραμένουν φυλακισμένοι στην
Τουρκία. Και να μη μου λένε ότι η παρουσία δύο Ελλήνων στρατιωτών σε τουρκικό έδαφος αποτελεί
απειλή για την ασφάλεια της Τουρκίας. Πρέπει οπωσδήποτε αυτοί οι δύο Έλληνες στρατιώτες να
απελευθερωθούν.
Θα ήθελα, επίσης, να πω ότι έχω μεγάλο θαυμασμό για τη δέσμευση πολλών Ελλήνων που ήρθαν
αυθόρμητα να βοηθήσουν τους πρόσφυγες, ανοίγοντάς τους τις καρδιές τους και τα σπίτια τους, ενώ
ακόμη και οι ίδιοι οι Έλληνες διανύουν μια περίοδο τόσο πολύ δύσκολη κατά τη διάρκεια της οποίας
έπρεπε να κάνουν πάρα πολλές θυσίες.
Ήμουν Πρόεδρος του Eurogroup όταν τον Μάιο του 2010 η Ελλάδα συντεθλιμμένη υπό το βάρος του
δημοσίου χρέους έγινε η πρώτη χώρα της Ευρωζώνης η οποία τέθηκε υπό πρόγραμμα
χρηματοοικονομικής βοήθειας.
Και όταν εντωμεταξύ έγινα Πρόεδρος της Επιτροπής, ζήσαμε όλοι μαζί δύσκολες ώρες με κάποιες
μικρές προόδους, κάποια πισωγυρίσματα και πολλές διάφορες διακυμάνσεις, που σίγουρα με αρκετό
δράμα και πολλή προσπάθεια κατέληξαν τελικά τον Αύγουστο του 2015 σε μια συμφωνία.
Μέσα σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια επέμεινα ιδιαίτερα επί της κοινωνικής διάστασης, που είναι πολύ
απαραίτητη και για τη χώρα αυτή και για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η κοινωνική διάσταση και η
κοινωνική προστασία είναι τα φτωχά παιδιά του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Γι’ αυτό και θέλησα να
δημιουργηθεί ένας ασφαλής χώρος κοινωνικών δικαιωμάτων ακριβώς για να μπορέσει να υπάρξει
προστασία όσο πιο γρήγορα γίνεται.
Θα ήθελα, επίσης, να πω δυο λόγια για το πρόγραμμα της Ευρώπης που φέρει το όνομά μου, το
Πρόγραμμα «Γιούνκερ».
Στην αρχή πολλοί ήταν εκείνοι που θεωρούσαν ότι θα ήταν μια πλήρης αποτυχία, γιατί εκείνοι οι
οποίοι το έλεγαν αυτό θα ήταν και υπεύθυνοι. Ωστόσο, τώρα που είναι αυτό μια επιτυχία και με τις
επενδύσεις να ενθαρρύνονται, τι έχουν να πουν; Δεν μιλούν πλέον για το Σχέδιο Γιούνκερ αλλά για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο.
Έχει κινητοποιήσει, μέχρι τώρα, 284 δισεκατομμύρια επενδύσεων σε όλη την Ευρώπη, εκ των οποίων
9,2 δισεκατομμύρια μόνο και μόνο για την Ελλάδα, η οποία εμφανίζεται πρώτη μεταξύ εκείνων που
αξιοποίησαν το εν λόγω Σχέδιο που φέρει το όνομά μου.
Κατά τη διάρκεια αυτών των οκτώ δύσκολων χρόνων, η φιλία μου για την Ελλάδα δεν είχε το όμοιό
της παρά μόνο στον θυμό που επέδειξα απέναντι σ’ εκείνους που απειλούσαν την Ελλάδα κάθε μέρα,
γιατί δεν είναι αυτός τρόπος να αντιμετωπίζει κανείς φίλους, δεν είναι αυτός τρόπος να
μεταχειρίζεται πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θέλω να πω σαφέστατα -και το λέω διαρκώς αυτά τα οκτώ χρόνια- ότι εμείς μαθήματα δεν έχουμε να
δώσουμε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έχει να λάβει μαθήματα από άλλα κράτη.
Ναι, η Ελλάδα μπόρεσε από πλευράς κρατών-μελών της Ευρωζώνης να τύχει μιας μαζικής, γενναίας
οικονομικής βοήθειας. Μιλάμε για 262 δισεκατομμύρια ευρώ, εάν συμπεριλάβουμε και τα δάνεια
από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Όμως, η Ελλάδα, επίσης, κατέδειξε περίτρανα την προσήλωσή της στα προγράμματα
αναπροσαρμογής και δρομολόγησε μεγάλο μέρος από τις, συχνά οδυνηρότατες, μεταρρυθμίσεις οι
οποίες όμως είναι και το εχέγγυο του εκσυγχρονισμού: μεταρρύθμιση στις συντάξεις, του κοινωνικού

συστήματος ασφάλισης, της αγοράς εργασίας, της δημόσιας διοίκησης, του δημόσιου
λειτουργήματος, του τραπεζικού τομέα, των δημοσιονομικών, της παιδείας και ένα σωρό άλλων.
Αυτή η αναδιάρθρωση των δημοσίων οικονομικών ήταν θεαματική με ένα έλλειμμα, το οποίο από
15% το 2009 πέρασε σε πλεόνασμα το 2016. Είναι αλήθεια ότι κανένα άλλο κράτος-μέλος της
Ευρώπης δεν μεταρρυθμίστηκε πιο γρήγορα και πιο ριζικά απ’ ό,τι η Ελλάδα.
Θέλω να πω προς τους Έλληνες πολίτες, ιδίως στους πιο κάμνοντες ανάμεσά τους, ότι έχω μια βαθιά
αγάπη και θαυμασμό για την εξαιρετική συνολική προσπάθεια που κατέβαλαν.
Πράγματι, ουδέποτε ήμουν υπέρμαχος μιας πολιτικής λιτότητας τυφλής και άκριτης. Ανέκαθεν, και
ειδικά στη δεύτερη αυτή περίοδο της δύσκολης πορείας, τονίζαμε τη σημασία της κοινωνικής
διάστασης στα πλαίσια αυτού του προγράμματος αναδιάρθρωσης.
Νομίζω ότι αυτό που τώρα δομείτε, αυτό που τώρα κάνετε είναι να προπαρασκευάσετε το μέλλον
των παιδιών σας. Αν δεν κάνουμε τίποτα σήμερα, αύριο θα πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουν τα
παιδιά σας και, μάλιστα, υπό συνθήκες ακόμα πιο δύσκολες απ’ ό,τι σήμερα.
Θα ήθελα να σας εξορκίσω να συνεχίσετε τις προσπάθειες και να μην εκμηδενίσετε, να μην αφήσετε
να πάνε χαμένα τα αποτελέσματα που μπορέσατε να έχετε τα τελευταία χρόνια με τόσες θυσίες.
Ο ερχόμενος Αύγουστος, τέλος του τρίτου προγράμματος στήριξης, θα σηματοδοτήσει την έναρξη
μιας νέας εποχής για τη χώρα σας, η οποία θα βρει εκ νέου όλα τα δικαιώματά της, αλλά και όλες τις
υποχρεώσεις που ένα κυρίαρχο κράτος έχει απέναντι στην Ευρωζώνη.
Πρέπει οπωσδήποτε να αποκατασταθεί η πρόσβαση της Ελλάδας στις χρηματοδοτήσεις μέσω των
αγορών, αλλά θα πρέπει επίσης οπωσδήποτε να υλοποιηθούν κυρίως όλες οι μεταρρυθμίσεις που
έχουν αποφασιστεί και να ακολουθηθούν οι οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές που έχουν
αναληφθεί, προκειμένου να υπάρξει μια διαρκής και δημιουργική ανάκαμψη των θέσεων εργασίας.
Για τη νέα αυτή Ελλάδα του αύριο θα πρέπει επίσης να αρθούν και να θεραπευθούν όλες οι
παθογένειες που τόσο κόστισαν στη χώρα και την κοινωνία σας. Το κράτος πρέπει να μην είναι μόνο
πάροχος υπηρεσιών, να μην είναι μόνο ένας εργοδότης.
Επίσης, η χώρα έχει ανάγκη από υγιείς τράπεζες στην υπηρεσία της ανάπτυξης και του γενικότερου
συμφέροντος και όχι μόνο για την εξυπηρέτηση των ιδίων συμφερόντων.
Πρέπει οπωσδήποτε μια και έξω να εκριζωθεί η διαφθορά. Η οικονομία να δημιουργεί θέσεις
εργασίας και όχι χρέη για όλους τους νέους Έλληνες. Σε αντάλλαγμα θα πρέπει επίσης οι Ευρωπαίοι
εταίροι της Ελλάδας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει, όσον αφορά τα μέτρα που
έχουν ληφθεί για το χρέος. Pacta sunt servanda!
Το ίδιο ισχύει για όλη την Ευρώπη. Αλληλεγγύη και υπευθυνότητα είναι δύο όψεις του ιδίου
νομίσματος και το νόμισμα είναι αυτό της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης. Καθώς η Ελλάδα ανακτά τη
δίκαια θέση της στους κόλπους της Ευρώπης, υπολογίζω στην Ελλάδα. Υπολογίζω σε όλους σας, έτσι
ώστε όλοι να μπορέσουμε να συζητήσουμε για την Ένωση των είκοσι επτά. Γιατί εγώ δεν μπορώ να
φανταστώ την Ευρώπη χωρίς τη στήριξη της Ελλάδας, που είναι στήριξη κρίσιμη.
Δεν έγκειται σε εμένα να θυμίσω στους απογόνους του Θουκυδίδη ότι το παρελθόν πρέπει να μας
διδάσκει εμάς στο παρόν. Αυτή η συζήτηση θα πρέπει να μας δώσει μαθήματα και διδάγματα, ιδίως
όταν θέσουμε στις μεγάλες προτεραιότητες για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, την πολιτική
των μεταναστεύσεων.

Αυτή η συζήτηση για το κοινό μας μέλλον, της Ευρώπης των είκοσι επτά είναι ένας απαιτητικός
διάλογος που πρέπει να ολοκληρώσουμε και για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχουμε υπομονή, αλλά
και προσήλωση, θέληση και αποφασιστικότητα. Η υπομονή και η αποφασιστικότητα πρέπει
οπωσδήποτε να χαρακτηρίζουν αυτούς που έχουν μεγάλες ιδέες και φιλοδοξίες.
Ζήτω η ευρωπαϊκή Ελλάδα! Ζήτω η ελληνική Ευρώπη!
Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Η ομιλία στα γαλλικά (Le discours en francais)
Video: Συνέντευξη Τύπου με τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα
________________________________________________________________________________
Αντιμετώπιση της διαδικτυακής
πανευρωπαϊκό κώδικα πρακτικής

παραπληροφόρησης:

η

Επιτροπή

προτείνει
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Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2018
Σήμερα, η Επιτροπή προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο
διαδίκτυο, μεταξύ άλλων έναν κώδικα ορθής πρακτικής σε επίπεδο ΕΕ για την
παραπληροφόρηση, την παροχή υποστήριξης σε ένα ανεξάρτητο δίκτυο φορέων εξακρίβωσης
γεγονότων και μια σειρά δράσεων για την προώθηση της ποιοτικής δημοσιογραφίας και την
προαγωγή του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης.
Από τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με το Facebook και την Cambridge Analytica φάνηκε
ακριβώς με ποιον τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποτελέσουν
αντικείμενο εκμετάλλευσης στο πλαίσιο εκλογών. Οι αποκαλύψεις αυτές αποτελούν επίκαιρη
υπενθύμιση ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλιστούν
ανθεκτικές δημοκρατικές διαδικασίες. Σήμερα η Επιτροπή κάνει βήματα προόδου στην
καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, ώστε να κατοχυρώσει την προστασία των ευρωπαϊκών
αξιών και την ασφάλεια.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3370_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Ενημερωτικό δελτίο: Αντιμετώπιση της διάδοσης της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο
Δημόσια διαβούλευση (συνοπτική έκθεση)
Ευρωβαρόμετρο (πλήρης έκθεση)
Έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών
Έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τις ψευδείς ειδήσεις και την
παραπληροφόρηση
Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΕΕ για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων
Ενημερωτικό δελτίο για την ειδική ομάδα «East StratCom»
Δικτυακός τόπος EUvsDisInfo
Ανακοίνωση και άλλοι χρήσιμοι σύνδεσμοι
________________________________________________________________________________

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες: Η Επιτροπή καθορίζει νέα πρότυπα για τη διαφάνεια και τη
δικαιοσύνη
Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2018
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για τις διαδικτυακές πλατφόρμες που
εξασφαλίζουν στις μικρές επιχειρήσεις ένα δίχτυ ασφαλείας στην ψηφιακή οικονομία.
Οι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν τη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και αποτελούν
συνέχεια της ομιλίας για την κατάσταση της Ένωσης του προέδρου Ζαν Κλοντ Γιούνκερ της 13ης
Σεπτεμβρίου 2017 με στόχο «την εξασφάλιση δίκαιου, προβλέψιμου, βιώσιμου και αξιόπιστου
επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη διαδικτυακή οικονομία». Στόχος των νέων κανόνων είναι η
δημιουργία ενός δίκαιου, διαφανούς και προβλέψιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις
μικρότερες επιχειρήσεις και τους εμπόρους όταν χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες.
Επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία, έμποροι που πωλούν μέσω διαδικτύου, σχεδιαστές εφαρμογών,
καθώς και άλλες παρεμφερείς εταιρείες που βασίζονται στις μηχανές αναζήτησης για την
προσέλκυση διαδικτυακής κίνησης στους δικτυακούς τόπους τους, συγκαταλέγονται μεταξύ
εκείνων που θα επωφεληθούν από τους νέους κανόνες.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3372_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ε&A
Επικοινωνία και άλλοι χρήσιμοι σύνδεσμοι
________________________________________________________________________________
Εμβολιασμός: Η Επιτροπή ζητά ισχυρότερη συνεργασία εντός της ΕΕ για την καταπολέμηση των
νόσων που μπορούν να προληφθούν
Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2018
Εμβολιασμός: Η Επιτροπή ζητά ισχυρότερη συνεργασία εντός της ΕΕ για την καταπολέμηση των
νόσων που μπορούν να προληφθούν
Σήμερα η Επιτροπή εκδίδει ένα σύνολο συστάσεων σχετικά με το πώς η ΕΕ μπορεί να ενισχύσει
τη συνεργασία για την καταπολέμηση των νόσων που μπορούν να προληφθούν με τον
εμβολιασμό. Με τον τρόπο αυτό δίνεται συνέχεια στην έκκληση που απεύθυνε ο πρόεδρος κ.
Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης 2017, στην οποία ζήτησε την ανάληψη
δράσης για να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη και να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ
έχουν πρόσβαση σε εμβόλια.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3457_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Βλέπε MEMO/18/3458
Εμβολιασμός - Επισκόπηση
________________________________________________________________________________

Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων: σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις της ΕΕ για
σύγχρονους και δικαιότερους κανόνες
Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2018
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή πραγματοποίησαν σημαντικά βήματα
προς την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σχετικά με τη νέα οδηγία για τις υπηρεσίες
οπτικοακουστικών μέσων.
Οι διαπραγματεύσεις θα ολοκληρωθούν επισήμως τον Ιούνιο, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα συνεδριάσουν με σκοπό να οριστικοποιήσουν την πρόταση και
να συζητήσουν τις τελευταίες τεχνικές της λεπτομέρειες. Μετά την επίσημη επιβεβαίωση από το
Συμβούλιο και την ψηφοφορία στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι νέοι κανόνες
θα πρέπει να μεταφερθούν στο δίκαιο των κρατών μελών.
Η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο προς ένα πιο δίκαιο κανονιστικό περιβάλλον για το σύνολο του
οπτικοακουστικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των κατά παραγγελία υπηρεσιών και των
πλατφορμών ανταλλαγής βίντεο. Οι νέοι κανόνες ενισχύουν την προστασία των ανηλίκων και τον
αγώνα κατά της ρητορικής μίσους σε όλο το οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Προωθούν τις
ευρωπαϊκές οπτικοακουστικές παραγωγές και εγγυώνται την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών
αρχών του οπτικοακουστικού τομέα.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3567_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες:
Πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων
Η ισχύουσα οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων
Γενικές αρχές που διέπουν τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Ερωτήσεις και απαντήσεις — στοχευμένη προσέγγιση για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες
________________________________________________________________________________
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας καθορίζουν αρχές
συνεργασίας
Sofia, 27 Απριλίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) θα υπογράψουν
σήμερα μνημόνιο συνεννόησης όσον αφορά τη μεταξύ τους συνεργασία.
Οι κοινοί στόχοι των δύο οργάνων είναι να διασφαλιστεί η σταθερότητα της ζώνης του ευρώ και
η αποτελεσματική διακυβέρνηση των προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής στα κράτη
μέλη. Στο έγγραφο —το οποίο θα υπογραφεί επισήμως από τον αντιπρόεδρο Βάλντις
Ντομπρόβσκις και τον επίτροπο Πιερ Μοσκοβισί εξ ονόματος της Επιτροπής και από τον
διευθύνοντα σύμβουλο του ΕΜΣ Κλάους Ρέγκλινγκ σήμερα το απόγευμα— αποτυπώνεται η
στενή συνεργασία των δύο οργάνων και ο σημαντικός ρόλος που διαδραμάτισε ο ΕΜΣ τα
τελευταία χρόνια, παρέχοντας χρηματοδοτική συνδρομή στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση
σοβαρών κρίσεων και την αποκατάσταση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας.

Το Μνημόνιο περιγράφει τις μεθόδους εργασίας μεταξύ της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας, με βάση την εμπειρία και σύμφωνα με τους αντίστοιχους ρόλους και
τις αντίστοιχες εντολές τους. Δεν τροποποιεί τους κανόνες και το νομικό πλαίσιο βάσει των
οποίων λειτουργούν. Οι υφιστάμενες αρμοδιότητες και ευθύνες των δύο οργάνων, όπως
κατοχυρώνονται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη ΕΜΣ, παραμένουν
αμετάβλητες. Το μνημόνιο δεν προδικάζει επίσης τυχόν περαιτέρω μεταρρύθμιση του ΕΜΣ που
μπορεί να συμφωνηθεί.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3541_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Μνημόνιο συνεννόησης
Χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ
________________________________________________________________________________
Δήλωση της επιτρόπου κ. Tίσεν ενόψει της διεθνούς ημέρας των εργαζομένων
Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2018
«Κάθε χρόνο την πρώτη Μαΐου, οι άνθρωποι σε όλον τον κόσμο γιορτάζουν τη διεθνή ημέρα των
εργαζομένων, γνωστή και ως Εργατική Πρωτομαγιά. Αυτό που αρχικά ξεκίνησε ως ετήσια απεργία
έχει εξελιχθεί σε αργία για τον εορτασμό των κοινωνικών κατακτήσεων των εργαζομένων.
Η πρώτη κοινωνική κατάκτηση ήταν ο περιορισμός της ημέρας εργασίας σε 8 ώρες. Έκτοτε
ακολούθησαν πολλές άλλες. Όμως, η Εργατική Πρωτομαγιά δεν είναι απλά και μόνο μια γιορτή
για τις εργατικές κατακτήσεις. Ταυτόχρονα, μας υπενθυμίζει ότι η εύρυθμη λειτουργία της
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς δεν είναι δεδομένη και ότι οι κανόνες πρέπει να
επικαιροποιούνται, υπό το πρίσμα των συνεχών τεχνολογικών αλλαγών που επηρεάζουν την
οικονομία και την κοινωνία μας.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3571_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ιστότοπος για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Ακολουθήστε τη Mαριάν Τϊσεν στο Facebook και στο Twitter
Γίνετε συνδρομήτρια/-ητής, δωρεάν, στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη
________________________________________________________________________________
Οι συντάξεις στην ΕΕ: έκθεση αναγνωρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών να
εξασφαλίσουν επαρκείς συντάξεις, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα
Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2018
Η έκθεση του 2018 για την επάρκεια των συντάξεων, που δημοσιεύτηκε σήμερα, αναλύει τον
τρόπο με τον οποίο οι τρέχουσες και οι μελλοντικές συντάξεις βοηθούν στην πρόληψη της

φτώχειας των ηλικιωμένων και στη διατήρηση του εισοδήματος ανδρών και γυναικών καθ' όλη τη
διάρκεια της συνταξιοδότησής τους.
Υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη αποδίδουν όλο και μεγαλύτερη προσοχή σε βιώσιμες, επαρκείς
συντάξεις στις μεταρρυθμίσεις τους, αλλά θα χρειαστεί να λάβουν περαιτέρω μέτρα στο μέλλον.
Η κα Marianne Thyssen, επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και
Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού, δήλωσε: «Κάθε συνταξιούχος έχει δικαίωμα σε
αξιοπρεπή διαβίωση. Πρόκειται για μια θεμελιώδη αρχή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών
δικαιωμάτων. Οι επαρκείς συντάξεις είναι αναγκαίες για την πρόληψη της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού των ηλικιωμένων στην Ευρώπη, ειδικά των γυναικών. Και πρέπει να
διασφαλιστεί ότι δεν παραλείπονται τα άτομα με άτυπη απασχόληση ή αυτοαπασχόληση.
Προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να συνεχίσουν οι υπό εξέλιξη μεταρρυθμίσεις, οι οποίες
προάγουν επαρκείς συντάξεις για όλους».
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3507_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Έκθεση του 2018 για την επάρκεια των συντάξεων: τρέχουσα και μελλοντική επάρκεια των
εισοδημάτων των ηλικιωμένων στην ΕΕ, τόμος I και τόμος II
Ιστότοπος για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Ακολουθήστε τη Marianne Thyssen στο Facebook και στο Twitter
Γίνετε συνδρομητής/-ήτρια στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο απασχόλησης, κοινωνικών
υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
________________________________________________________________________________

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
EUROPE DIRECT – INFORMATION CENTER (EDIC)
Οδός : Π. Πετρουτσόπουλου 10
Τ.Κ. : 453 33, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
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Τηλ. : 26516 07231
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ
και για τα 28 κράτη μέλη : 00 800 6 7 8 9 10 11
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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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