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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και 
υπερασπίζεται τους πολίτες της: Ερωτήσεις και απαντήσεις 
 

2. Προϋπολογισμός της ΕΕ: η Επιτροπή προτείνει έναν σύγχρονο προϋπολογισμό για μια 
Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της 
 

3. Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2018: η μεγέθυνση συνεχίζεται εν μέσω νέων κινδύνων 
 

4. Κοινή δήλωση του αντιπροέδρου κ. Άνσιπ και των επιτρόπων κ. Αβραμόπουλου, κ. Κινγκ 
και κας Γκαμπριέλ σχετικά με τους νέους κανόνες κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ νέοι 
κανόνες κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ 
 

5. Νέοι κανόνες για την προστασία των δεδομένων στον τομέα της αστυνομίας και της 
ποινικής δικαιοσύνης εφαρμόζονται από τις 6 Μαΐου  
 

6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΤΕπ αποσαφηνίζουν περαιτέρω τη στατιστική επεξεργασία 
των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης 
 

7. 12 ερωτήσεις για το μέλλον της Ευρώπης: Η Επιτροπή εγκαινιάζει διαδικτυακή 
διαβούλευση με τους πολίτες 
 

8. Νέο θεματολόγιο για την έρευνα και την καινοτομία: η ευκαιρία της Ευρώπης να 
διαμορφώσει το μέλλον 
 

9. Συνεδρίαση των ηγετών της ΕΕ στη Σόφια: ολοκλήρωση μιας αξιόπιστης ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς προς όφελος όλων 
 

10. Ο ΠΟΕ απορρίπτει, στη συντριπτική τους πλειονότητα, τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ στη 
διαφορά για την Airbus 
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11. Πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ: η Επιτροπή αναβαθμίζει το Σύστημα Πληροφοριών για τις 

Θεωρήσεις ώστε να προστατεύονται καλύτερα τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ 
 

12. Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση: η κατάσταση παραμένει εύθραυστη και δεν 
αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό 
 

13. Δέσμη παραβάσεων Μαΐου: κυριότερες αποφάσεις 
 

14. Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για την προστασία των πολιτών από την 
ατμοσφαιρική ρύπανση 
 

15. Η Ευρώπη σε κίνηση: η Επιτροπή ολοκληρώνει το θεματολόγιό της για ασφαλή, καθαρή 
και συνδεδεμένη κινητικότητα 
 

16. Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων: βελτίωση της συνδεσιμότητας και της 
ασφάλειας στην περιοχή 
 

17. Πόσο ψηφιακή είναι η χώρα σας; Η Ευρώπη χρειάζεται μια Ψηφιακή Ενιαία Αγορά για να 
βελτιώσει τις ψηφιακές της επιδόσεις 
 

18. Η ΕΕ θα αυξήσει τις δαπάνες και θα βελτιώσει την παροχή εκπαίδευσης σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης και σε παρατεταμένες κρίσεις 
 

19. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για να προστατεύσει τα συμφέροντα των 
επιχειρήσεων της ΕΕ που επενδύουν στο Ιράν, στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσης της ΕΕ 
υπέρ του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης 
 

20. Οικοδομώντας μια ισχυρότερη Ευρώπη: νέες πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση 
του ρόλου των πολιτικών για τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό 
 

21. Κυκλική οικονομία: Οι νέοι ενωσιακοί κανόνες θα καταστήσουν την ΕΕ παγκόσμια 
πρωτοπόρο στη διαχείριση αποβλήτων και στην ανακύκλωση 
 

22. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της διότι δόθηκε το πράσινο φως για την έναρξη 
εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία 
 

23. Η Επιτροπή εκδίδει την έκθεση σύγκλισης 2018: εξέταση της προόδου των κρατών μελών 
για την υιοθέτηση του ευρώ 
 

24. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2018 - Εαρινή Δέσμη: Η Επιτροπή εκδίδει συστάσεις προς τα κράτη 
μέλη με στόχο να επιτευχθεί βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη 
 

25. Η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες ώστε η OLAF να αποτελεί στενό εταίρο της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 
 

26. Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2019: Η Επιτροπή προτείνει έναν προϋπολογισμό που 
εστιάζεται στη συνέχεια και την επίτευξη αποτελεσμάτων, με έμφαση στην ανάπτυξη, την 
αλληλεγγύη και την ασφάλεια 
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27. Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη συμφωνίας επί της πρότασής της 

για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μετρητών 
 

28. Δήλωση του αντιπροέδρου της Επιτροπής κ. Άνσιπ και της επιτρόπου κας Γιούροβα ενόψει 
της έναρξης εφαρμογής του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων 
 

29. Χρηματοοικονομική Ένωση: Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για την ανάπτυξη 
εξασφαλισμένων με κρατικά ομόλογα τίτλων με στόχο τη μείωση των κινδύνων 
 

30. Ένωση Κεφαλαιαγορών: διευκόλυνση της χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων 
μέσω των κεφαλαιαγορών 
 

31. Βιώσιμα χρηματοοικονομικά: ο χρηματοπιστωτικός τομέας καθίσταται ισχυρός 
παράγοντας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
 

32. Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές: αυστηρότεροι κανόνες για τις 
ασφαλίσεις με σκοπό την προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων 
 

33. Η πολιτική συνοχής μετά το 2020: νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής βοηθά κράτη μέλη και 
περιφέρειες να βελτιώσουν τον τρόπο διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ 
 

34. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: η Επιτροπή επιβάλλει δεσμευτικές υποχρεώσεις στη 
Gazprom με στόχο να καταστεί δυνατή η ελεύθερη ροή φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές 
τιμές στις αγορές αερίου της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
 

35. Δίκαιη φορολόγηση: Η Επιτροπή προτείνει τελικά τεχνικά μέτρα για τη δημιουργία ενός 
μελλοντικού συστήματος ΦΠΑ στην ΕΕ που θα είναι θωρακισμένο έναντι της απάτης 
 

36. Αλκοολούχα ποτά: Η Επιτροπή παρουσιάζει επικαιροποίηση των κανόνων που διέπουν 
τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για την αλκοόλη 
 

37. Φαρμακευτικά προϊόντα: Η Επιτροπή βελτιώνει τους κανόνες περί διανοητικής ιδιοκτησίας 
 

38. Πλαστικά αντικείμενα μιας χρήσης: νέοι κανόνες της ΕΕ για τη μείωση των θαλάσσιων 
απορριμμάτων 
 

39. Επαναχρησιμοποίηση του νερού: η Επιτροπή προτείνει μέτρα ώστε να καταστεί 
ευκολότερη και ασφαλέστερη για γεωργική άρδευση. 
 

40. Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2018: ο βασικός ρόλος που 
διαδραματίζουν τα συστήματα δικαιοσύνης στον σεβασμό του κράτους δικαίου και των 
αξιών της ΕΕ 
 

41. Η πολιτική για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνοχή μετά το 2020: Ερωτήσεις και 
απαντήσεις 
 

42. Προϋπολογισμός της ΕΕ: Περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτική συνοχής μετά το 2020 
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43. «Η κατανάλωση καπνού εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τις κοινωνίες μας»: δήλωση 
του επιτρόπου κ. Αντριουκάιτις σχετικά με την παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος 
 

44. Ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση την περίοδο 2021-2027 
 

45. Ενωσιακό ταμείο για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις αξίες 
 

46. Προϋπολογισμός της ΕΕ: Νέο Κοινωνικό Ταμείο, Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση και Ταμείο για τη Δικαιοσύνη, τα Δικαιώματα και τις Αξίες 
 

47. Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει το διπλασιασμό της χρηματοδότησης για το 
πρόγραμμα Erasmus 
 

48. Προϋπολογισμός της ΕΕ: Ενίσχυση του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα της 
Ευρώπης 
 

49. Προϋπολογισμός της ΕΕ: 181 εκατ. EUR για την ενίσχυση της καταπολέμησης της απάτης 
εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ 
 

50. Η αλληλεγγύη της ΕΕ στην πράξη: η Επιτροπή προσφέρει οικονομική ενίσχυση στην 
Ελλάδα, την Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Βουλγαρία μετά από φυσικές καταστροφές 
 

51. Προϋπολογισμός της ΕΕ: ένα Πρόγραμμα Στήριξης των Μεταρρυθμίσεων και μια 
Λειτουργία Σταθεροποίησης των Επενδύσεων για την ενίσχυση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης 
 

52. Η Επιτροπή προτείνει τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής δικαστικής 
συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις 
 

53. European Commission reacts to the US restrictions on steel and aluminium affecting the EU 
________________________________________________________________________________ 

Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και 
υπερασπίζεται τους πολίτες της: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2018 

1. Γενικά 
Τι είναι ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ; 
Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, γνωστός και ως «πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο» 
(ΠΔΠ), παρέχει ένα σταθερό πλαίσιο για την εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ. 
Μεταφράζει σε δημοσιονομικούς όρους τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης για περίοδο 
αρκετών ετών και καθορίζει τα μέγιστα ετήσια ποσά («ανώτατα όρια») για τις δαπάνες της ΕΕ 
συνολικά και για τις κύριες κατηγορίες/προτεραιότητες δαπανών («τομείς του 
προϋπολογισμού»). 
 
Γιατί χρειαζόμαστε έναν μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ; 
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Καθορίζοντας τα όρια κάθε κατηγορίας δαπανών, ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός 
διασφαλίζει την επαρκή χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων της Ένωσης σε μεσοπρόθεσμη 
βάση. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3621_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
- Προϋπολογισμός της ΕΕ: η Επιτροπή προτείνει έναν σύγχρονο προϋπολογισμό για μια Ένωση 
που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της (δελτίο Τύπου της 2ας Μαΐου 
2018) 
- Ενημερωτικά δελτία (2 Μαΐου 2018) 
________________________________________________________________________________ 

Προϋπολογισμός της ΕΕ: η Επιτροπή προτείνει έναν σύγχρονο προϋπολογισμό για μια Ένωση 
που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της 

Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2018 

Η Επιτροπή προτείνει σήμερα έναν ρεαλιστικό, σύγχρονο, μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό για 
την περίοδο 2021 - 2027. 

Πρόκειται για μια ειλικρινή απάντηση στη σημερινή πραγματικότητα στην οποία η Ευρώπη θα 
πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο για να εξασφαλίσει την ασφάλεια και τη 
σταθερότητα σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από αστάθεια, τη στιγμή που το Brexit θα 
αφήσει ένα σημαντικό κενό στον προϋπολογισμό μας. Η σημερινή πρόταση απαντά σε αυτή τη 
διπλή πρόκληση με τη μείωση δαπανών, αλλά και με την προσθήκη νέων πόρων σε ισότιμη βάση. 
Η χρηματοδότηση των νέων και βασικών προτεραιοτήτων της Ένωσης θα διατηρηθεί ή θα 
ενισχυθεί, κάτι που συνεπάγεται αναπόφευκτα μειώσεις σε άλλους τομείς. Μπροστά σε τόσο 
σημαντικές προκλήσεις, είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργήσουμε υπεύθυνα. Η πρόταση 
προϋπολογισμού που παρουσιάζεται σήμερα είναι συνεπώς τόσο στοχευμένη όσο και 
ρεαλιστική. 

Η πρόταση της Επιτροπής ευθυγραμμίζει τον προϋπολογισμό της Ένωσης με τις πολιτικές μας 
προτεραιότητες – όπως αντικατοπτρίζονται στο θετικό θεματολόγιο που παρουσιάστηκε από τον 
πρόεδρο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης στις 14 Σεπτεμβρίου 
2016 και εγκρίθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ των 27 στην Μπρατισλάβα στις 16 Σεπτεμβρίου 2016 
και στη Διακήρυξη της Ρώμης της 25ης Μαρτίου 2017. Εστιάζοντας στους τομείς στους οποίους η 
Ένωση είναι σε καλύτερη θέση να αναλαμβάνει δράση, ο προϋπολογισμός αυτός στοχεύει σε μια 
Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
- Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια ΕΕ που προστατεύει, ενδυναμώνει και 
υπερασπίζεται τους πολίτες της: Ερωτήσεις και απαντήσεις (2 Μαΐου 2018) 
 -Ενημερωτικά δελτία και νομικά κείμενα (2 Μαΐου 2018): 
o Ανακοίνωση η οποία περιλαμβάνει παράρτημα με περιγραφή κάθε προγράμματος 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3621_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_en
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3621_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_en
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o Κανονισμός για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (2 Μαΐου 2018) 
o Κανονισμός σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού σύμφωνα με το κράτος δικαίου 
o Διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά 
θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 
o Απόφαση για τους ιδίους πόρους, προτάσεις εφαρμογής και σχετικό έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής 
o Κανονισμός, Εκτελεστικός κανονισμός, τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 1553/89 
o Ομοιόμορφο οριστικό καθεστώς είσπραξης των ιδίων πόρων που προέρχονται από τον ΦΠΑ 
(Κανονισμός (EΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1553/89) του Συμβουλίου) 
o Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση των δαπανών  
-Βασικές πληροφορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το μέλλον - πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (2021-2027)  
- Ανακοίνωση και ενημερωτικά δελτία (δελτίο Τύπου, 14 Φεβρουαρίου 2018)  
- Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ (28 Ιουνίου 2017)  
  
[1] Εκφρασμένο σε τρέχουσες τιμές (λαμβανομένου υπόψη του πληθωρισμού), το ποσό αυτό 
ισούται με1.279 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων. 
[2] Εκφρασμένο σε τρέχουσες τιμές (λαμβανομένου υπόψη του πληθωρισμού), το ποσό αυτό 
ισούται με1.276 δισ. ευρώ σε πληρωμές. 
[3] Στο πλαίσιο της ψηφοφορίας με αντίστροφη ειδική πλειοψηφία, η πρόταση της Επιτροπής 
θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο εκτός αν αυτό αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία 
να την απορρίψει. 
________________________________________________________________________________ 

Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2018: η μεγέθυνση συνεχίζεται εν μέσω νέων κινδύνων 

Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2018 

Οι ρυθμοί ανάπτυξης στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ ξεπέρασαν τις προσδοκίες του 2017 και 
ανήλθαν σε 2,4 %, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 ετών. Η ανάπτυξη αναμένεται να 
παραμείνει ισχυρή το 2018 και να επιβραδυνθεί ελαφρώς το 2019, με ρυθμούς 2,3 % και 2,0 % 
στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ αντίστοιχα. 

Η ιδιωτική κατανάλωση διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, ενώ έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές και οι 
επενδύσεις. Η ανεργία εξακολουθεί να μειώνεται και πλησιάζει πλέον τα προ της κρίσης επίπεδα. 
Ωστόσο, η οικονομία είναι περισσότερο εκτεθειμένη σε εξωτερικούς παράγοντες κινδύνου, οι 
οποίοι έχουν ενισχυθεί και καταστεί πιο αρνητικοί. 

Η δυναμική ανάπτυξη διευκολύνει την περαιτέρω μείωση των επιπέδων του δημοσίου 
ελλείμματος και χρέους και τη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας. Το συνολικό 
έλλειμμα της ζώνης του ευρώ είναι σήμερα χαμηλότερο από 1 % του ΑΕΠ και αναμένεται να 
μειωθεί κάτω του 3 % σε όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ κατά το τρέχον έτος. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3605_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες 
Πλήρες κείμενο: Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2018 
Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Β. Ντομπρόβσκις στο Twitter: @ VDombrovskis 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31989R1553
https://ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/future-europe/eu-budget-future_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0098
https://ec.europa.eu/commission/publications/multi-annual-financial-framework_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-745_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:358:FIN
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftnref1"
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftnref2"
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftnref3"
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3605_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2018-economic-forecast_en
https://twitter.com/VDombrovskis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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Ακολουθήστε τον επίτροπο Π. Μοσκοβισί στο Twitter: @ pierremoscovici 
Ακολουθήστε τη ΓΔ ECFIN στο Twitter: @ ecfin 
Δελτίο Τύπου: Χειμερινές ενδιάμεσες οικονομικές προβλέψεις 2018: σταθερή και βιώσιμη 
ανάπτυξη 
Πλήρες κείμενο: Χειμερινές ενδιάμεσες οικονομικές προβλέψεις 2018 
________________________________________________________________________________ 

Κοινή δήλωση του αντιπροέδρου κ. Άνσιπ και των επιτρόπων κ. Αβραμόπουλου, κ. Κινγκ και 
κας Γκαμπριέλ σχετικά με τους νέους κανόνες κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ νέοι κανόνες 
κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ 

Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2018 

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία 
αγορά, ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης 
Αβραμόπουλος, ο επίτροπος για την Ένωση Ασφάλειας κ. Τζούλιαν Κινγκ, και η επίτροπος κα 
Μαρίγια Γκαμπριέλ, αρμόδια για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, εξέδωσαν δήλωση 
σχετικά με την πρώτη νομοθετική πράξη της ΕΕ στον τομέα της κυβερνοασφάλειας: την οδηγία 
για την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (οδηγία NIS), η οποία πρέπει να 
μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών έως τις 9 Μαΐου 2018: 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3650_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Ερωτήσεις και απαντήσεις για την οδηγία NIS 
Ενημερωτικό δελτίο για την οδηγία NIS 
Κατάσταση της Ένωσης 2017 – Κυβερνοασφάλεια: Η Επιτροπή αναβαθμίζει την απόκριση της ΕΕ 
στις κυβερνοεπιθέσεις 
________________________________________________________________________________ 

Νέοι κανόνες για την προστασία των δεδομένων στον τομέα της αστυνομίας και της ποινικής 
δικαιοσύνης εφαρμόζονται από τις 6 Μαΐου  

04/05/2018 

Στις 6 Μαΐου, θα εφαρμοστούν νέοι κανόνες προστασίας των δεδομένων για τις αρχές επιβολής 

του νόμου.  

Η νέα οδηγία για την προστασία των δεδομένων θα δώσει τη δυνατότητα στις αστυνομικές και 
δικαστικές αρχές να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τις έρευνες και τις 
διώξεις αποτελεσματικότερα, με βάση κοινά υψηλά πρότυπα προστασίας των δεδομένων. Αυτό 
θα συμβάλλει στο θεματολόγιο για την ασφάλεια της ΕΕ και στην περαιτέρω βελτίωση της 
συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών μορφών 
εγκληματικότητας στην Ευρώπη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/greece/news/20180504/rules_data_protection_el 

https://twitter.com/pierremoscovici?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/ecfin
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-604_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-604_el.htm
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2018-economic-forecast_en
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3650_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3651_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/625248
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3193_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3193_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1525435614029&uri=CELEX:52015DC0185
https://ec.europa.eu/greece/news/20180504/rules_data_protection_el
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Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την οδηγία περί επιβολής του νόμου σε ενημερωτικό 
δελτίο στο διαδίκτυο και στις σελίδες μας για την προστασία των δεδομένων. 
H ανακοίνωση στον ιστότοπο της ΕΕ (Information in English)  
________________________________________________________________________________ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΤΕπ αποσαφηνίζουν περαιτέρω τη στατιστική επεξεργασία των 
συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης 

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2018 

Η Eurostat, η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) παρουσιάζουν σήμερα έναν νέο οδηγό επαγγελματιών (Practitioner's Guide) 
σχετικά με τη στατιστική επεξεργασία των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης. 

 

Ο νέος οδηγός ακολουθεί το επεξηγηματικό σημείωμα της Eurostat για την αναθεωρημένη 
καταγραφή των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης στους λογαριασμούς του Δημοσίου, που 
εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017, και εξηγεί την πρακτική εφαρμογή του, κάνοντας χρήση των 
πόρων τεχνικής βοήθειας από τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ). Ο οδηγός 
διατίθεται εδώ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3707_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Η Eurostat αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται οι 
συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης στους εθνικούς λογαριασμούς — Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Οδηγός επαγγελματιών για τη στατιστική επεξεργασία των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης 
Ακολουθήστε την κ. Μαριάν Τίσεν στο Facebook και στο Twitter 
Ακολουθήστε τον κ. Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε στο Twitter 
Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ κ. Άντριου ΜακΝτάουελ στο Twitter 
Υπεύθυνοι Τύπου: 

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Sara Soumillion (sara.soumillion@ec.europa.eu) 
 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: Tim Smit (t.smit@eib.org) 

________________________________________________________________________________ 

12 ερωτήσεις για το μέλλον της Ευρώπης: Η Επιτροπή εγκαινιάζει διαδικτυακή διαβούλευση με 
τους πολίτες 

Βρυξέλλες, 9 Μαΐου 2018 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=41527
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=41527
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_el
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3702_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3268_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3268_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3268_el.htm
http://eiah.eib.org/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/methodology/guidance-on-accounting-rules
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3707_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3269_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3269_en.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/methodology/guidance-on-accounting-rules
https://www.facebook.com/mariannethyssen/
https://twitter.com/mariannethyssen
https://twitter.com/MAC_europa
https://twitter.com/AMcDowell
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22Ηλ.
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22Ηλ.
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Ημέρα της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει μια διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση 
που απευθύνεται σε όλους τους Ευρωπαίους και με την οποία οι πολίτες ερωτώνται προς ποια 
κατεύθυνση θέλουν να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. 

Τη μοναδική αυτή διαβούλευση, η οποία αποτελεί τμήμα του ευρύτερου διαλόγου για το μέλλον 
της Ευρώπης που δρομολογήθηκε με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής την 1η Μαρτίου 2017, 
προετοίμασε μια ομάδα 96 πολιτών από 27 κράτη μέλη, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν για να 
αποφασίσουν ποιες ερωτήσεις να θέσουν στους Ευρωπαίους συμπολίτες τους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3706_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες 
Διαδικτυακά: Διαβούλευση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης 
Ενημερωτικό δελτίο: Διάλογος με τους πολίτες ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών 
Φυλλάδιο: Διάλογοι με τους πολίτες σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης 
Λευκή Βίβλος για το μέλλον της Ευρώπης 
________________________________________________________________________________ 

Νέο θεματολόγιο για την έρευνα και την καινοτομία: η ευκαιρία της Ευρώπης να διαμορφώσει 
το μέλλον 

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2018 

Σήμερα η Επιτροπή παρουσιάζει τη συμβολή της στην άτυπη συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί 
μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στη Σόφια, στις 16 Μαΐου 2018, σχετικά με την 
έρευνα και την καινοτομία και τα βήματα που είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία συνιστούν επένδυση στο μέλλον της Ευρώπης. 
Μας βοηθούν να είμαστε ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο και να διατηρήσουμε το 
μοναδικό κοινωνικό μοντέλο μας. Βελτιώνουν την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων 
τόσο στην Ευρώπη όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο, συμβάλλοντας στην επίλυση κάποιων από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία και η κάθε γενιά. Το νέο ευρωπαϊκό 
θεματολόγιο για την έρευνα και την καινοτομία περιλαμβάνει μια σειρά συγκεκριμένων δράσεων 
για την εμβάθυνση της ικανότητας καινοτομίας της Ευρώπης και τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης 
ευημερίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3736_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες  
Ανακοίνωση: Νέο θεματολόγιο για την έρευνα και την καινοτομία: η ευκαιρία της Ευρώπης να 
διαμορφώσει το μέλλον 
Ενημερωτικό δελτίο: Νέο θεματολόγιο για την έρευνα και την καινοτομία: η συμβολή της 
Επιτροπής στο Θεματολόγιο των Ηγετών 
Ενημερωτικό δελτίο: Παραδείγματα επιτυχημένων περιπτώσεων έρευνας και καινοτομίας στην 
ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3706_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/citizens-consultations-future-europe_el
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/dialogue-with-citizens-ahead-european-elections_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/citizens-dialogues-future-europe_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_el
https://ec.europa.eu/info/publications/renewed-european-agenda-research-and-innovation-europes-chance-shape-its-future_en
https://ec.europa.eu/info/publications/renewed-european-agenda-research-and-innovation-europes-chance-shape-its-future_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3736_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/renewed-european-agenda-research-and-innovation-europes-chance-shape-its-future_en
https://ec.europa.eu/info/publications/renewed-european-agenda-research-and-innovation-europes-chance-shape-its-future_en
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-18-3736/en/A%20renewed%20agenda%20for%20Research%20and%20Innovation.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-18-3736/en/A%20renewed%20agenda%20for%20Research%20and%20Innovation.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-18-3736/en/EU%20research%20and%20innovation%20success%20stories.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-18-3736/en/EU%20research%20and%20innovation%20success%20stories.pdf
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Συνεδρίαση των ηγετών της ΕΕ στη Σόφια: ολοκλήρωση μιας αξιόπιστης ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς προς όφελος όλων 

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2018 

Δέκα ημέρες πριν από την έναρξη εφαρμογής του γενικού κανονισμού για την προστασία των 
δεδομένων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα μια δέσμη συγκεκριμένων δράσεων την 
οποία μπορούν να αναλάβουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες για να προστατέψουν την ιδιωτική ζωή των 
πολιτών της ΕΕ και να καταστήσουν την ψηφιακή ενιαία αγορά πραγματικότητα πριν από το 
τέλος του 2018. 

Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί τη συνεισφορά της Επιτροπής στις άτυπες συζητήσεις των 
ηγετών της ΕΕ που θα πραγματοποιηθούν στη Σόφια αύριο. 

Η Επιτροπή πιστεύει ότι η διαχείριση του ψηφιακού μετασχηματισμού με βάση την ευρωπαϊκή 
προσέγγιση, που συνδυάζει τις επενδύσεις στην ψηφιακή καινοτομία με αυστηρούς κανόνες 
προστασίας των δεδομένων, είναι προς το κοινό συμφέρον όλων των κρατών μελών. Αυτό θα 
επιτρέψει στην ΕΕ να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις μιας ολοένα και 
περισσότερο παγκοσμιοποιημένης οικονομίας βασισμένης σε δεδομένα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3740_el.pdf 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Ενημερωτικό δελτίο: Ψηφιακή ενιαία αγορά για όλους τους Ευρωπαίους 
Ενημερωτικό δελτίο: Χρονολόγιο — Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, οι δράσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής από το 2015 
Ενημερωτικό δελτίο: Ισχυρότεροι κανόνες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση μιας αξιόπιστης ψηφιακής ενιαίας αγοράς προς όφελος όλων 
________________________________________________________________________________ 

Ο ΠΟΕ απορρίπτει, στη συντριπτική τους πλειονότητα, τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ στη διαφορά 
για την Airbus 

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2018 

Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την έκθεση του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου 
στην υπόθεση της διαφοράς που είχαν κινήσει οι ΗΠΑ για τη στήριξη της Airbus. Η έκθεση 
απορρίπτει τη συντριπτική πλειονότητα των ισχυρισμών των ΗΠΑ ότι η ΕΕ δεν συμμορφώθηκε με 
τα πορίσματα του ΠΟΕ. 

Το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο απέρριψε οριστικά όλους τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ 
σύμφωνα με τους οποίους η στήριξη της ΕΕ είναι αυστηρά «απαγορευμένη» με βάση τους 
κανόνες του ΠΟΕ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3782_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3740_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/digital-single-market-all-europeans_en.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/605973
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/605973
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52137
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52137
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/626438
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3782_el.pdf
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Πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ: η Επιτροπή αναβαθμίζει το Σύστημα Πληροφοριών για τις 
Θεωρήσεις ώστε να προστατεύονται καλύτερα τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2018 

Η Επιτροπή προτείνει σήμερα την αναβάθμιση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις 
(VIS), δηλαδή της βάσης δεδομένων που περιέχει πληροφορίες σχετικές με τα πρόσωπα που 
υποβάλλουν αίτηση για θεώρηση Σένγκεν, με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση των 
εξελισσόμενων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας και της μετανάστευσης και τη βελτίωση 
της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. 

Οι προτεινόμενες αλλαγές θα καταστήσουν δυνατή τη διενέργεια περισσότερο διεξοδικού 
ελέγχου του ιστορικού των αιτούντων θεώρηση· θα καλύψουν τα κενά πληροφόρησης σε 
ζητήματα ασφάλειας χάρη στη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών 
μελών· και θα εξασφαλίσουν πλήρη διαλειτουργικότητα με άλλες βάσεις δεδομένων σε επίπεδο 
ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3741_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο – Αναβάθμιση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) 
Ενημερωτικό δελτίο – Πληροφοριακά συστήματα της ΕΕ 
Πρόταση νέου κανονισμού για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις 

 Παράρτημα της πρότασης κανονισμού 
 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής – Εκτίμηση επιπτώσεων  
 Έγγραφο εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής - Συνοπτική παρουσίαση της εκτίμησης 

επιπτώσεων  
Δελτίο Τύπου – Πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ: η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για να την 
καταστήσει ισχυρότερη, αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη 
Δελτίο Τύπου – Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή γεφυρώνει τα κενά πληροφόρησης ώστε να 
προστατεύονται καλύτερα οι πολίτες της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση: η κατάσταση παραμένει εύθραυστη και δεν 
αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό 

Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2018 

Η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα έκθεση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά το 
ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση και τον χάρτη πορείας της Επιτροπής του 
Δεκεμβρίου 2017, και καθορίζει περαιτέρω κύριες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν. 

Μολονότι οι κοινές προσπάθειες της ΕΕ παράγουν αποτελέσματα, η κατάσταση παραμένει 
εύθραυστη λόγω της συνεχιζόμενης μεταναστευτικής πίεσης όπως δείχνει η πρόσφατη αύξηση 
των αφίξεων από τις διαδρομές της Ανατολικής και Δυτικής Μεσογείου. Ως εκ τούτου η ΕΕ στο 
σύνολό της πρέπει να επιδείξει την απαιτούμενη επαγρύπνηση και ετοιμότητα για την 
αντιμετώπιση της ενδεχόμενης εποχικής αύξησης ή μεταβολών στην πίεση, μεταξύ άλλων, από τη 
μία διαδρομή στην άλλη. Η σημερινή έκθεση ορίζει εάν πρέπει να ενισχυθούν τα ισχύοντα μέτρα, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3741_el.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180516_visa-information-system_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180516_eu-information-systems-security-borders_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180516_regulation-proposal-european-parliament-council_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180516_annex_regulation-proposal-european-parliament-council_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180516_cswd-regulation-proposal-european-parliament-council_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180516_cswd-exec-summary-regulation-proposal-european-parliament-council_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180516_cswd-exec-summary-regulation-proposal-european-parliament-council_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1745_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5202_en.htm
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για παράδειγμα: να καλυφθούν τα υφιστάμενα κενά σε στοιχεία ενεργητικού για τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής· να βελτιωθούν οι επιστροφές· να δοθεί ώθηση 
στην επανεγκατάσταση και να προστατεύονται καλύτερα οι μετανάστες κατά μήκος των 
διαδρομών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3743_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες  
Έκθεση προόδου σχετικά με την υλοποίηση του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη μετανάστευση 
Στατιστικά παραρτήματα 
Ενημερωτικό δελτίο — Διαχείριση της μετανάστευσης — Μέσα διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ 
Ενημερωτικό δελτίο — Διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου: προστασία των μεταναστών και 
διαχείριση των παράνομων μεταναστευτικών ροών 
Πρόταση κανονισμού για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου αξιωματικών συνδέσμων 
μετανάστευσης 

 Παράρτημα της πρότασης κανονισμού 
 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής - Εκτίμηση επιπτώσεων 

________________________________________________________________________________ 

Δέσμη παραβάσεων Μαΐου: κυριότερες αποφάσεις 

Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2018 

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 96 
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-18-3446_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για την προστασία των πολιτών από την 
ατμοσφαιρική ρύπανση 

Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2018 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3743_el.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180516_progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180516_annexes_progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180516_migration-management-eu-crisis-management-tools_en.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35787/central-mediterranean-route-protecting-migrants-and-managing-irregular-flows_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35787/central-mediterranean-route-protecting-migrants-and-managing-irregular-flows_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180516_regulation-proposal-european-parliament-council-creation-network-immigration-liaison-officers_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180516_regulation-proposal-european-parliament-council-creation-network-immigration-liaison-officers_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180516_annex-regulation-proposal-european-parliament-council-creation-network-immigration-liaison-officers_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180516_cswd-regulation-proposal-european-parliament-council-creation-network-immigration-liaison-officers_en.pdf
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-18-3446_el.pdf
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Η Επιτροπή υπερασπίζεται την ανάγκη των Ευρωπαίων πολιτών να αναπνέουν καθαρό αέρα. 
Η Επιτροπή παρέχει στους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς πρακτικές συμβουλές 
που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη και εντείνει τις 
δράσεις επιβολής της κατά 7 κρατών μελών που έχουν παραβιάσει τους συμφωνηθέντες 
ενωσιακούς κανόνες για τα όρια εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων και τους κανόνες για την 
έγκριση τύπου αυτοκινήτων. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3450_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση «Μια Ευρώπη που προστατεύει τους πολίτες: Καθαρός αέρας για όλους» & 
Ενημερωτικό δελτίο 

 Η διαδικασία επί παραβάσει κατά της Γερμανίας, του Λουξεμβούργου και του Ηνωμένου 
Βασιλείου στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. 

o Έναρξη – Δεκέμβριος 2016 (βλ. δελτίο Τύπου) 
o Συμπληρωματικές προειδοποιητικές επιστολές – Ιούλιος 2017 (βλ. Σημείωμα) 

 Η διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. 
o Έναρξη – Μάιος 2017 (βλ. δελτίο Τύπου) 

Για τις δράσεις της ΕΕ για τη μείωση της ρύπανσης που προκαλείται από οχήματα 
 Γενικό σημείωμα 
 Μεταρρύθμιση του πλαισίου έγκρισης τύπου (βλ. Ερωτήσεις και απαντήσεις) 
 Δοκιμές για τις εκπομπές (βλ. Ερωτήσεις και απαντήσεις) 
 Πρότυπα εκπομπών CO2 (βλ. δελτίο Τύπου) 

Για τις κυριότερες αποφάσεις σχετικά με τη δέσμη παραβάσεων του Μαΐου 2018, βλ. το πλήρες 
MEMO/18/3446. 
Για τη γενική διαδικασία επί παραβάσει, βλ. MEMO/12/12. 
Για την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει 
________________________________________________________________________________ 

Η Ευρώπη σε κίνηση: η Επιτροπή ολοκληρώνει το θεματολόγιό της για ασφαλή, καθαρή και 
συνδεδεμένη κινητικότητα 

Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2018 
 
Η Επιτροπή Γιούνκερ αναλαμβάνει την τρίτη και τελευταία σειρά δράσεων για τον 
εκσυγχρονισμό του συστήματος μεταφορών της Ευρώπης. 
Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 2017, ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ 
έθεσε ως στόχο η ΕΕ και οι βιομηχανίες της να αναλάβουν ηγετική θέση παγκοσμίως στους τομείς 
της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης και της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές. Με βάση 
τις προηγούμενες δέσμες «Η Ευρώπη σε κίνηση» του Μαΐου και του Νοεμβρίου 2017, η Επιτροπή 
Γιούνκερ προτείνει σήμερα την τρίτη και τελευταία σειρά μέτρων για να γίνει αυτός ο στόχος 
πραγματικότητα στον τομέα της κινητικότητας. Σκοπός είναι να δοθεί η δυνατότητα σε όλους 
τους Ευρωπαίους να κυκλοφορούν ασφαλέστερα και να χρησιμοποιούν λιγότερο ρυπογόνα 
οχήματα και πιο προηγμένες τεχνολογικές λύσεις, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, οι σημερινές πρωτοβουλίες 
περιλαμβάνουν: μια ολοκληρωμένη πολιτική για το μέλλον της οδικής ασφάλειας που καθορίζει 
μέτρα για την ασφάλεια των οχημάτων και των υποδομών, τα πρώτα πρότυπα εκπομπών CO2 για 
οχήματα βαρέος τύπου στην ιστορία, ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη και 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3450_el.pdf
http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/clean_air_for_all.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/clean_air_for_all_factsheet.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4214_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1935_EL.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1288_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-2821_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3652_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3646_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4242_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3446_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/12&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=el
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_el
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1460_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4242_el.htm
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κατασκευή συσσωρευτών στην Ευρώπη και μια μελλοντοστραφή στρατηγική για τη συνδεδεμένη 
και αυτοματοποιημένη κινητικότητα. Με αυτή την τρίτη δέσμη «Η Ευρώπη σε κίνηση», η 
Επιτροπή ολοκληρώνει το φιλόδοξο θεματολόγιό της για τον εκσυγχρονισμό της κινητικότητας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3708_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Η Ευρώπη σε κίνηση: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής 
Ενημερωτικό δελτίο: Διαμορφώνοντας το μέλλον της κινητικότητας 
Ενημερωτικό δελτίο: Ασφαλής κινητικότητα – Μια Ευρώπη που προστατεύει 
Ενημερωτικό δελτίο: Καθαρή κινητικότητα – Εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού 
Ενημερωτικό δελτίο: Συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα – Για μια ανταγωνιστική 
Ευρώπη 
Κατάλογος των προτάσεων 
Η Ευρώπη σε κίνηση I και II 
Συμμαχία της ΕΕ για τους συσσωρευτές 
Κοινό Κέντρο Ερευνών: Επιστημονική στήριξη για την τρίτη δέσμη μέτρων «Η Ευρώπη σε κίνηση» 
Οπτικοακουστικό υλικό: νέα στιγμιότυπα «Κινητικότητα 2018» 
________________________________________________________________________________ 

Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων: βελτίωση της συνδεσιμότητας και της ασφάλειας 
στην περιοχή 

Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2018 

Η σύνοδος κορυφής μεταξύ των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων των Δυτικών 
Βαλκανίων που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Σόφια επιβεβαίωσε την ευρωπαϊκή προοπτική 
της περιοχής και καθόρισε μια σειρά από συγκεκριμένες δράσεις για την ενίσχυση της 
συνεργασίας στους τομείς της συνδεσιμότητας, της ασφάλειας και του κράτους δικαίου. 

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε τα εξής: «Χάρη στη 
σημερινή σύνοδο αναπτύξαμε ακόμα στενότερους δεσμούς με τους φίλους μας από τα Δυτικά 
Βαλκάνια, οι οποίοι έρχονται σταδιακά κάθε μέρα και πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση —ο κάθε 
εταίρος με τον δικό του ρυθμό και με τις δικές του επιδόσεις. Η πρόσδεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
συνεπάγεται τον ενστερνισμό κοινών αξιών και αρχών, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού του 
κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και της ελευθερίας της έκφρασης, διότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρώτα απ' όλα μια κοινότητα αξιών και δικαίου.» 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3821_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες 
Δήλωση της Σόφιας κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων 
Δικτυακός τόπος της συνόδου κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων 
Ενισχυμένη δέσμευση της ΕΕ απέναντι στα Δυτικά Βαλκάνια 
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση 
Θεματολόγιο για τη συνδεσιμότητα 2018 
Ενημερωτικό δελτίο «Ενίσχυση της συνδεσιμότητας»  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3708_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3681_en.htm
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-18-3708/en/Factsheet%20Shaping%20the%20future%20of%20Mobility.pdf
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%20Clean%20Mobility%20%20Implementing%20the%20Paris%20Agreement.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/attachment/IP-18-3708/en/Factsheet%20Connected%20and%20Automated%20Mobility%20%20For%20a%20competitive%20Europe.pdf
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2018-05-17-europe-on-the-move-3_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1460_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4242_el.htm
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/jrc-scientific-contribution-third-mobility-package
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I154891
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3821_el.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/34782/sofia-declaration_el.pdf
http://www.consilium.europa.eu/el/meetings/international-summit/2018/05/17/
https://ec.europa.eu/commission/publications/enhancing-eu-engagement-western-balkans_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/eu-and-western-balkans_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/connectivity-agenda-2018-sofia-summit.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/boosting-connectivity_en.pdf
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Ενημερωτικό δελτίο «Ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας»  
Βίντεο – Θεματολόγιο για τη συνδεσιμότητα 
Ενημερωτικό δελτίο – Έξι νέες εμβληματικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη του μετασχηματισμού 
των Δυτικών Βαλκανίων 
Ενημερωτικό δελτίο – Η μελλοντική πορεία  
Ενημερωτικό δελτίο – Οικονομικές σχέσεις – Επενδύσεις στους ανθρώπους, στις υποδομές και 
στις μεταρρυθμίσεις 
Ενημερωτικό δελτίο: Δέσμευση της ΕΕ απέναντι στα Δυτικά Βαλκάνια 
Ενημερωτικό διάγραμμα – Μαυροβούνιο 
Ενημερωτικό διάγραμμα – Σερβία 
Ενημερωτικό διάγραμμα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 
Ενημερωτικό διάγραμμα – Αλβανία 
Ενημερωτικό διάγραμμα – Βοσνία και Ερζεγοβίνη 
Ενημερωτικό διάγραμμα – Κοσσυφοπέδιο 
________________________________________________________________________________ 

Πόσο ψηφιακή είναι η χώρα σας; Η Ευρώπη χρειάζεται μια Ψηφιακή Ενιαία Αγορά για να 
βελτιώσει τις ψηφιακές της επιδόσεις 

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2018 

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα για το 2018 του Δείκτη Ψηφιακής 
Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), ενός εργαλείου που παρακολουθεί τις επιδόσεις των 28 κρατών 
μελών όσον αφορά την ψηφιακή συνδεσιμότητα, τις ψηφιακές δεξιότητες, τη διαδικτυακή 
δραστηριότητα, την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. 
Σύμφωνα με τον εν λόγω δείκτη, η ΕΕ γίνεται περισσότερο ψηφιακή, αλλά η πρόοδος δεν επαρκεί 
ώστε η Ευρώπη να φθάσει τους παγκόσμιους πρωτοπόρους και να μειώσει τις διαφορές μεταξύ 
των κρατών μελών. Το γεγονός αυτό επιτάσσει την ταχεία ολοκλήρωση της Ψηφιακής Ενιαίας 
Αγοράς και την αύξηση των επενδύσεων στην ψηφιακή οικονομία και κοινωνία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3742_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και Απαντήσεις 
Προφίλ χωρών 
Ενημερωτικό δελτίο: Μια Ψηφιακή Ενιαία Αγορά προς όφελος όλων των Ευρωπαίων 
Ενημερωτικό δελτίο: Οικονομία δεδομένων για όλους τους Ευρωπαίους 
Δημιουργία μιας Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς - Η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2015 
Βίντεο 
#DESIEU 
________________________________________________________________________________ 

Η ΕΕ θα αυξήσει τις δαπάνες και θα βελτιώσει την παροχή εκπαίδευσης σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης και σε παρατεταμένες κρίσεις 

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2018 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/boosting-digital-connectivity_en.pdf
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I149919
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/six-flagship-initiatives-support-transformation-western-balkans_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/six-flagship-initiatives-support-transformation-western-balkans_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/the-way-forward_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/economic-potential-eu-relations-western-balkans_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/economic-potential-eu-relations-western-balkans_el.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/29660/factsheet-eu-engagement-western-balkans_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_montenegro.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_serbia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_albania.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_bosnia_and_herzegovina.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_kosovo.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/desi
https://ec.europa.eu/digital-agenda/desi
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3740_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3740_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3742_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3737_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/progress-country
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/a-digital-single-market-benefit-all-europeans_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/digital-single-market-all-europeans_en.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/creating-digital-single-market-european-commission-actions-2015
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyMUk47rPuqooBgmcEstKj-4t2Of0lZdx
https://twitter.com/search?q=%23DESIEU&src=typd
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Η εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης βοηθά εκατομμύρια παιδιά που έχουν ανάγκη 
σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ένα νέο πλαίσιο πολιτικής που έχει ως στόχο την αύξηση της 
ανθρωπιστικής χρηματοδότησης για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και 
κρίσεις στο 10 % του συνολικού της προϋπολογισμού ανθρωπιστικής βοήθειας από το 2019. Η 
πολιτική έχει επίσης ως στόχο τα παιδιά που έχουν παγιδευτεί σε ανθρωπιστικές κρίσεις να 
επιστρέψουν στη μάθηση εντός 3 μηνών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3822_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και παρατεταμένες κρίσεις 
Ενημερωτικό δελτίο για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια  
________________________________________________________________________________ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για να προστατεύσει τα συμφέροντα των 
επιχειρήσεων της ΕΕ που επενδύουν στο Ιράν, στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσης της ΕΕ 
υπέρ του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης 

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2018 

Σε συνέχεια της σύμφωνης γνώμης των ηγετών της ΕΕ στην άτυπη σύνοδο της Σόφιας, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε σήμερα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων που επενδύουν στο Ιράν τονίζοντας τη δέσμευση της ΕΕ υπέρ του Κοινού 
Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (ΚΟΣΔ) - δηλαδή της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα 
του Ιράν. 

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε σχετικά: «Στη Σόφια φάνηκε 
η ενότητα της Ευρώπης. Όσο το Ιράν θα τηρεί τις δεσμεύσεις του, είναι βέβαιο ότι η ΕΕ θα 
εφαρμόζει τη συμφωνία για τη σύναψη της οποίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Πρόκειται για μια 
συμφωνία την οποία επικύρωσε ομόφωνα το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η 
οποία είναι σημαντική για τη διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή και στον κόσμο. Ωστόσο, οι 
αμερικανικές κυρώσεις θα επηρεάσουν την κατάσταση. Οφείλουμε συνεπώς, τόσο η Επιτροπή 
όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσουμε τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ» . 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3861_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

Οικοδομώντας μια ισχυρότερη Ευρώπη: νέες πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση του 
ρόλου των πολιτικών για τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό 

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2018 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3822_el.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/news/Communication_on_Education_in_Emergencies_and_Protracted_Crises.pdf
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/education-emergencies_en
http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-3851_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3861_el.pdf
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Η Επιτροπή προωθεί το έργο για την οικοδόμηση Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025, 
την ενίσχυση της πολιτιστικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αύξηση της συμμετοχής 
των νέων με ένα νέο σύνολο μέτρων, συμπεριλαμβανομένων μια νέας στρατηγικής για τη 
νεολαία και μιας νέας ατζέντας για τον πολιτισμό. 

Οι νέες πρωτοβουλίες στοχεύουν στην ενίσχυση της μαθησιακής κινητικότητας και των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών στην ΕΕ, στην ενδυνάμωση των νέων, ιδίως με την ενθάρρυνση να 
συμμετάσχουν στον πολιτικό και δημοκρατικό βίο, και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του 
πολιτισμού για κοινωνική πρόοδο και οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3704_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένου ενημερωτικού δελτίου) 
Πολιτισμός (συμπεριλαμβανομένου ενημερωτικού δελτίου) 
Νεολαία (συμπεριλαμβανομένου ενημερωτικού δελτίου) 
Ευρωβαρόμετρο για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης 
________________________________________________________________________________ 

Κυκλική οικονομία: Οι νέοι ενωσιακοί κανόνες θα καταστήσουν την ΕΕ παγκόσμια πρωτοπόρο 
στη διαχείριση αποβλήτων και στην ανακύκλωση 

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2018 

Σήμερα, τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν μια δέσμη φιλόδοξων μέτρων για να καταστεί η 
νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα κατάλληλη για το μέλλον, στο πλαίσιο των ευρύτερων 
πολιτικών για την κυκλική οικονομία. 

Οι νέοι κανόνες - με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την 
κυκλική οικονομία, που υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 - θα συμβάλλει στην πρόληψη της 
παραγωγής αποβλήτων και, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, θα αυξήσει σημαντικά την ανακύκλωση 
των αστικών αποβλήτων και των απορριμμάτων συσκευασίας· Θα καταργήσει σταδιακά την 
υγειονομική ταφή και θα προωθήσει τη χρήση των οικονομικών μέσων, όπως τα προγράμματα 
διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Η νέα νομοθεσία ενισχύει την «ιεράρχηση των 
αποβλήτων», και συγκεκριμένα απαιτεί από τα κράτη μέλη να λάβουν ειδικά μέτρα που να 
δίνουν προτεραιότητα στην πρόληψη, στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση, παρά 
στην υγειονομική ταφή και στην αποτέφρωση, καθιστώντας έτσι δυνατή την υλοποίηση της 
κυκλικής οικονομίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3846_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες 
Για το κείμενο των νέων οδηγιών, κάντε κλικ εδώ. 
________________________________________________________________________________ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3704_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3705_en.htm
https://ec.europa.eu/education/initiatives/european-education-area_el
https://ec.europa.eu/culture/news/new-european-agenda-culture_en
https://ec.europa.eu/youth/news/eu-youth-strategy-adopted_en
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2186
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3846_el.pdf
http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=waste+directive&CONTENTS=&DOC_ID=&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
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Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της διότι δόθηκε το πράσινο φως για την έναρξη 
εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία 

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2018 

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη σημερινή έγκριση από το Συμβούλιο των οδηγιών διαπραγμάτευσης για 
συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Οι προετοιμασίες -
που περιελάμβαναν εκτίμηση επιπτώσεων για τις δύο συμφωνίες- έχουν πλέον ολοκληρωθεί και 
μπορούν να αρχίσουν οι επίσημες διαπραγματεύσεις. 

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε: «Οι συμφωνίες αυτές θα 
βασίζονται στις πρόσφατες επιτυχείς συμφωνίες, μεταξύ άλλων, με τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη 
Σινγκαπούρη, το Βιετνάμ και το Μεξικό, διευρύνοντας τον συνασπισμό των εταίρων που 
δεσμεύονται για τη δημιουργία ανοικτού και βασισμένου σε κανόνες παγκόσμιου εμπορίου. Το 
ανοικτό εμπόριο πρέπει να συμβαδίζει με την ανοικτή και χωρίς αποκλεισμούς χάραξη πολιτικής. 
Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή δημοσίευσε σχέδια εντολών για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων 
με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, όταν πρότεινε στο Συμβούλιο να αρχίσει τις εν λόγω 
διαπραγματεύσεις. Οι συμφωνίες αυτές θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τη 
μέγιστη δυνατή διαφάνεια, και αναμένουμε από τα κράτη μέλη να διατηρήσουν αυτό το υψηλό 
επίπεδο διαφάνειας.» 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3881_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες 
Σχέδιο εντολής για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με την Αυστραλία και σχέδιο εντολής για τη 
διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τη Νέα Ζηλανδία όπως προτάθηκε από την Επιτροπή τον 
Σεπτέμβριο του 2017 
Ενημερωτικό δελτίο για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία 
Έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων και Περίληψη της έκθεσης εκτίμησης επιπτώσεων για τη 
συμφωνία με την Αυστραλία 
Έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων και Περίληψη της έκθεσης εκτίμησης επιπτώσεων για τη 
συμφωνία με τη Νέα Ζηλανδία 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Αυστραλίας και ΕΕ και 
Νέας Ζηλανδίας 
________________________________________________________________________________ 

Η Επιτροπή εκδίδει την έκθεση σύγκλισης 2018: εξέταση της προόδου των κρατών μελών για 
την υιοθέτηση του ευρώ 

Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2018 

Η έκθεση σύγκλισης 2018 αξιολογεί την πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά την προσχώρηση 
στη ζώνη του ευρώ. 

Η έκθεση καλύπτει τα επτά κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ που έχουν νομική υποχρέωση 
να υιοθετήσουν το ευρώ: τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Κροατία, την Ουγγαρία, την 
Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία. Διαπιστώνει ότι τα εν λόγω κράτη μέλη γενικά 
παρουσιάζουν σημαντική ονομαστική σύγκλιση, αλλά κανένα από αυτά δεν πληροί όλες τις 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3881_el.pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3812f928-985c-11e7-b92d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7836e6f2-9857-11e7-b92d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7836e6f2-9857-11e7-b92d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/156039.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2017%3A293%3AFIN
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=10102&year=2017&number=292
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=SWD:2017:289:FIN
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=10102&year=2017&number=290
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/australia/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/new-zealand/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/new-zealand/
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τυπικές προϋποθέσεις για την ένταξη στη ζώνη του ευρώ. Δύο από αυτά τα κράτη μέλη, η 
Βουλγαρία και η Κροατία, πληρούν όλα τα κριτήρια σύγκλισης, με εξαίρεση το κριτήριο της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας, δεδομένου ότι δεν είναι μέλη του μηχανισμού συναλλαγματικών 
ισοτιμιών (ΜΣΙ II). 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3826_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση σύγκλισης 2018: αξιολόγηση των κρατών μελών όσον αφορά τις προϋποθέσεις για την 
υιοθέτηση του ευρώ — Memo 
Έκθεση σύγκλισης 2018 
Έκθεση της ΕΚΤ για τη σύγκλιση 2018 
Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 465: Εισαγωγή του ευρώ στα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη 
υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα 
Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 88: Η κοινή γνώμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
Προηγούμενες εκθέσεις σύγκλισης 
Το ευρώ 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση 
________________________________________________________________________________ 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2018 - Εαρινή Δέσμη: Η Επιτροπή εκδίδει συστάσεις προς τα κράτη μέλη 
με στόχο να επιτευχθεί βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη 

Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2018 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις (CSR) της για το 
2018, οι οποίες καθορίζουν τις κατευθύνσεις οικονομικής πολιτικής για τα μεμονωμένα κράτη 
μέλη για τους επόμενους 12 έως 18 μήνες. 

Η ευρωπαϊκή οικονομία αναπτύσσεται με τον ταχύτερο ρυθμό της τελευταίας δεκαετίας, με 
ιστορικά υψηλά επίπεδα απασχόλησης, ανάκαμψη των επενδύσεων και βελτίωση των δημόσιων 
οικονομικών. Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής για το 2018, η ανάπτυξη τα 
επόμενα δύο έτη θα επιβραδυνθεί ελαφρώς, αλλά θα παραμείνει ισχυρή. Οι τρέχουσες ευνοϊκές 
συνθήκες θα πρέπει να αξιοποιηθούν με στόχο οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες να γίνουν 
ισχυρότερες και ανθεκτικότερες. Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις που προτείνονται σήμερα 
βασίζονται στην πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια και έχουν ως στόχο να 
κεφαλαιοποιηθούν οι θετικές οικονομικές προοπτικές, προκειμένου να καθοδηγήσουν τα κράτη 
μέλη να αναλάβουν περαιτέρω δράση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3845_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες 
Σημείωμα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2018 - Εαρινή Δέσμη 
Εισαγωγική ανακοίνωση σχετικά με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για το 2018 
Συστάσεις ανά χώρα για το 2018 
Διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για τη Γαλλία 
Διαδικασία σημαντικής απόκλισης για την Ουγγαρία 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3826_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3827_en.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/convergence-report-2018_en
http://www.ecb.europa.eu/pub/convergence/html/ecb.cr201805.en.html.
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2187
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2187
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2143
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/enlargement-euro-area/convergence-reports_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area_el
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union_el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3605_el.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3845_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3847_en.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-communication-country-specific-recommendations_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/ongoing-excessive-deficit-procedures/france_en#closed-procedure
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/preventive-arm/significant-deviation-procedure_en
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Διαδικασία σημαντικής απόκλισης για τη Ρουμανία 
Έκθεση βάσει του άρθρου 126 παράγραφος 3 για το Βέλγιο  
Έκθεση βάσει του άρθρου 126 παράγραφος 3 για την Ιταλία 
Γνώμη για το επικαιροποιημένο σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της Ισπανίας 
Ενημερωτικό δελτίο για τους βασικούς δείκτες απασχόλησης και τους κοινωνικούς δείκτες 
Δελτίο Τύπου για την έκθεση σύγκλισης 2018  
Ευρωπαϊκές Οικονομικές Προβλέψεις – Άνοιξη 2018 
Χρονολόγιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
Σύσταση για τη ζώνη του ευρώ 2018 
Χειμερινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2018 
Ανακοίνωση για τις εκθέσεις ανά χώρα για το 2018 
Εκθέσεις ανά χώρα για το 2018 
Φθινοπωρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2017: προσπάθεια για διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη 
Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης 2018 
Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 
Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων 
Η οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ με απλά λόγια 
Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Β. Ντομπρόβσκις στο Twitter: @ VDombrovskis 
Ακολουθήστε την επίτροπο Μ. Τίσεν στο Twitter: @ mariannethyssen 
Ακολουθήστε τον επίτροπο Π. Μοσκοβισί στο Twitter: @ Pierremoscovici 
Ακολουθήστε τη ΓΔ ECFIN στο Twitter: @ ecfin 
________________________________________________________________________________ 

Η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες ώστε η OLAF να αποτελεί στενό εταίρο της Ευρωπαϊκής 
Εισαγγελίας 

Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2018 

Η σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης στην 
καταπολέμηση της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Η τροποποίηση αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι 
η OLAF διαθέτει τα κατάλληλα εφόδια ώστε να συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 
για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση της απάτης σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι προτεινόμενες αλλαγές 
θα αποσαφηνίσουν επίσης τα εργαλεία της OLAF για τη διεξαγωγή διοικητικών ερευνών με 
σκοπό να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους. Αυτό αφορά ιδίως τους ελέγχους και τις 
επιθεωρήσεις, την πρόσβαση σε στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και τα κατάλληλα 
μέσα για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3862_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2019: Η Επιτροπή προτείνει έναν προϋπολογισμό που εστιάζεται 
στη συνέχεια και την επίτευξη αποτελεσμάτων, με έμφαση στην ανάπτυξη, την αλληλεγγύη και 
την ασφάλεια 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/preventive-arm/significant-deviation-procedure_en#romania
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/closed-excessive-deficit-procedures/belgium_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/closed-excessive-deficit-procedures/italy_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/draft-budgetary-plans-2018_en#spain
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18694&langId=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3826_el.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/european-economic-forecast-spring-2018_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-timeline_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-recommendation-euro-area_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1341_el.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-communication-country-reports-0_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-country-reports_el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4681_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4681_el.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-alert-mechanism-report_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-comm-690_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/eus-economic-governance-explained_en
https://twitter.com/VDombrovskis?ref_src=twsrc%5egoogle|twcamp%5eserp|twgr%5eauthor
https://twitter.com/mariannethyssen
https://twitter.com/pierremoscovici?ref_src=twsrc%5egoogle|twcamp%5eserp|twgr%5eauthor
https://twitter.com/ecfin
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3862_el.pdf
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Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2018 

Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019, ύψους 166 δισ. EUR 
σε αναλήψεις υποχρεώσεων, που αντιστοιχεί σε αύξηση 3 % σε σχέση με το 2018, για τη στήριξη 
μιας ισχυρότερης και ανθεκτικότερης ευρωπαϊκής οικονομίας και την προώθηση της 
αλληλεγγύης και της ασφάλειας και στις δύο πλευρές των συνόρων της ΕΕ. 

Ο προϋπολογισμός αυτός είναι ο έκτος στο πλαίσιο του ισχύοντος μακροπρόθεσμου 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 και λειτουργεί εντός των περιορισμών που 
τίθενται εκεί. Έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιήσει τη χρηματοδότηση των υφιστάμενων 
προγραμμάτων, καθώς και νέων πρωτοβουλιών, αλλά και για να ενισχύσει την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3870_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες 
 Σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019 – Ερωτήσεις και απαντήσεις 
 Έγγραφα του σχεδίου προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019 
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 3/2018 

[1] Σχέδιο συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και 
της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής 
Ενέργειας, TF50 (2018) 35 της 19ης Μαρτίου 2018. 
________________________________________________________________________________ 

Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη συμφωνίας επί της πρότασής της για την 
καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μετρητών 

Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2018 

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα από τα κράτη μέλη της ΕΕ και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για βασικά μέτρα ελέγχου της παράνομης διακίνησης μετρητών από και 
προς την ΕΕ. 

Οι ενισχυμένοι κανόνες συμπληρώνουν τους κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό 
Θεματολόγιο για την Ασφάλεια και αποσκοπούν στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας. Η σημερινή απόφαση ελήφθη μετά από έναν τελικό γύρο διαπραγματεύσεων 
απόψε στις Βρυξέλλες. 

Ο αυστηρότερος έλεγχος των μεγάλων συναλλαγών σε μετρητά ενισχύει την ικανότητα της ΕΕ να 
καταπολεμά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την τρομοκρατία και το 
οργανωμένο έγκλημα, και καθιστά δυσχερέστερη τη χρηματοδότηση των τρομοκρατικών και 
εγκληματικών δραστηριοτήτων. Ο αποκλεισμός των πηγών χρηματοδότησης αποτελεί έναν από 
τους αποτελεσματικότερους τρόπους για την αποτροπή δυνητικών τρομοκρατικών επιθέσεων και 
εγκληματικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3870_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3883_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2019/2019_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2018/2018_en.cfm#amending_budget
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftnref1"
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3867_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Ένωση Ασφάλειας - Μια Ευρώπη που προστατεύει 
Σημείωμα σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ για 
τους ελέγχους μετρητών (Δεκέμβριος 2016) 
Ιστοσελίδα της Επιτροπής για τους ελέγχους μετρητών 
________________________________________________________________________________ 

Δήλωση του αντιπροέδρου της Επιτροπής κ. Άνσιπ και της επιτρόπου κας Γιούροβα ενόψει της 
έναρξης εφαρμογής του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων 

Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2018 

Αύριο, 25 Μαΐου, θα τεθούν σε εφαρμογή νέοι κανόνες για την προστασία των δεδομένων σε 
ολόκληρη την ΕΕ. 

Ο κ. Άντρους Άνσιπ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, 
δήλωσε: «Οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία των δεδομένων θα γίνουν αύριο 
πραγματικότητα. Η ιδιωτικότητα των Ευρωπαίων πολιτών θα προστατεύεται καλύτερα και οι 
επιχειρήσεις θα επωφελούνται από το γεγονός ότι θα ισχύουν οι ίδιοι κανόνες σε ολόκληρη την 
ΕΕ. Η ύπαρξη αυστηρών κανόνων για την προστασία των δεδομένων αποτελεί τη βάση για μια 
λειτουργική ψηφιακή ενιαία αγορά και για την άνθηση της διαδικτυακής οικονομίας. Οι νέοι 
κανόνες διασφαλίζουν ότι οι πολίτες μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη ως προς τον τρόπο χρήσης 
των δεδομένων τους και ότι η ΕΕ μπορεί να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τις ευκαιρίες που 
προσφέρει η οικονομία των δεδομένων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3889_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες 
3 ενημερωτικά δελτία σχετικά με την ενωσιακή προστασία των δεδομένων για τη συνάντηση των 
ηγετών της ΕΕ: Οφέλη για τους πολίτες, Οφέλη για τις επιχειρήσεις, Ποιες θα είναι οι αλλαγές 
μετά την 25η Μαΐου 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Διαδικτυακό εργαλείο - δικτυακός τόπος για την προστασία των δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των ενημερωτικών δελτίων 
7 βήματα για τις επιχειρήσεις 
Πληροφοριακό γράφημα: Τι πρέπει να κάνει η επιχείρησή σας 
Δημοσιεύεται επίσης ένα νέο, επικαιροποιημένο εγχειρίδιο από τον Οργανισμό Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, με σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης σχετικά με τους 
νέους κανόνες προστασίας των δεδομένων στα κράτη μέλη της ΕΕ και του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, καθώς και σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής τους στην πράξη. 
 ________________________________________________________________________________ 

Χρηματοοικονομική Ένωση: Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για την ανάπτυξη 
εξασφαλισμένων με κρατικά ομόλογα τίτλων με στόχο τη μείωση των κινδύνων 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3867_el.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4458_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4458_en.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/cash-controls_en
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3889_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/data-protection-factsheet-citizens_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/data-protection-factsheet-business_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/data-protection-factsheet-changes_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/data-protection-factsheet-changes_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-387_el.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_el
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_el
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/data-protection-factsheet-business-7-steps_el.pdf
http://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_el.htm
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-data-protection-law
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Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2018 

Η Επιτροπή προτείνει σήμερα νέους κανόνες που θα επιτρέψουν την υιοθέτηση λύσεων 
καθοδηγούμενων από την αγορά με στόχο να υποστηριχθεί περαιτέρω η ολοκλήρωση και η 
διαφοροποίηση εντός του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα, πράγμα που θα οδηγήσει σε 
μια ισχυρότερη και ανθεκτικότερη Οικονομική και Νομισματική Ένωση. 

Με τη σημερινή πρόταση θα αρθούν τα αδικαιολόγητα κανονιστικά εμπόδια για την 
καθοδηγούμενη από την αγορά ανάπτυξη τίτλων εξασφαλισμένων με κρατικά ομόλογα (SBBS). Οι 
τίτλοι αυτοί θα εκδίδονται από ιδιωτικά ιδρύματα ως απαιτήσεις από ένα χαρτοφυλάκιο 
κρατικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ. Οι SBBS θα είναι σχεδιασμένοι με τρόπο ώστε να μη 
συνεπάγονται την αμοιβαιοποίηση των κινδύνων και των ζημιών μεταξύ των κρατών μελών της 
ζώνης του ευρώ. Ο κίνδυνος και οι πιθανές ζημίες θα επιμερίζονται μόνο μεταξύ ιδιωτών 
επενδυτών. Οι επενδύσεις σε αυτούς τους νέους τίτλους θα βοηθήσουν επενδυτές όπως 
επενδυτικά κεφάλαια, ασφαλιστικές εταιρείες ή τράπεζες να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκια 
κρατικών τίτλων τους, με αποτέλεσμα την περαιτέρω ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών 
αγορών. Θα συμβάλουν επίσης στην αποδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των τραπεζών και των 
αντίστοιχων χωρών τους, οι οποίοι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί πρόσφατα, 
παραμένουν ισχυροί σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι SBBS δεν θα επηρεάσουν αρνητικά τις 
υπάρχουσες εθνικές αγορές ομολόγων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3725_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
MEMO 
Ενημερωτικό δελτίο 
Περισσότερες πληροφορίες για τη σημερινή πρόταση 
________________________________________________________________________________ 

Ένωση Κεφαλαιαγορών: διευκόλυνση της χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων μέσω 
των κεφαλαιαγορών 

Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2018 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέους κανόνες με σκοπό να δοθεί στις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις (MME) καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω των δημόσιων 
(χρηματιστηριακών) αγορών. 

Ως μέρος του θεματολογίου της ΕΕ για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU), η σημερινή 
πρωτοβουλία αναμένεται να βοηθήσει τις επιχειρήσεις της ΕΕ να αντλούν ευκολότερα και 
φθηνότερα χρηματοδότηση μέσω της αγοράς, ώστε να μπορούν να επεκτείνονται. 

Παρά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η εισαγωγή στο χρηματιστήριο, οι δημόσιες αγορές της 
ΕΕ δεν είναι εύκολο να προσελκύσουν νέους εκδότες για ΜΜΕ. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή, 
όπως ανακοινώθηκε τον Ιούνιο του 2017 στην ενδιάμεση επανεξέταση του σχεδίου δράσης για 
την Ένωση Κεφαλαιαγορών, επιθυμεί να προσαρμόσει τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ σχετικά με 
την πρόσβαση στις δημόσιες αγορές. Η πρόταση αυτή συμπληρώνει μια ευρεία σειρά μέτρων 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3725_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3726_en.htm
http://ec.europa.eu/info/files/180524-sbbs-factsheet_en
http://ec.europa.eu/info/publications/180524-proposal-sbbs_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1529_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1529_el.htm


ΜΑΪΟΣ 2018 - 24 
 

που έχουν ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή μετά τη δρομολόγηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών με 
σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση μέσω της αγοράς. 

Ο στόχος είναι, αφενός, να μειωθεί η γραφειοκρατία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που 
προσπαθούν να εκδώσουν και να διαπραγματευθούν κινητές αξίες στις «αγορές ανάπτυξης 
ΜΜΕ», μια νέα κατηγορία τόπου διαπραγμάτευσης για μικρούς εκδότες και, αφετέρου, να 
ενισχυθεί η ρευστότητα των μετοχών των εισηγμένων ΜΜΕ. Οι νέοι κανόνες θα εισαγάγουν μια 
πιο αναλογική προσέγγιση όσον αφορά τη στήριξη της εισαγωγής των ΜΜΕ σε δημόσιες αγορές, 
διασφαλίζοντας συγχρόνως την προστασία των επενδυτών και την ακεραιότητα της αγοράς. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3727_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
Σχέδιο δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών 
Ενδιάμεση επανεξέταση του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών 
________________________________________________________________________________ 

Βιώσιμα χρηματοοικονομικά: ο χρηματοπιστωτικός τομέας καθίσταται ισχυρός παράγοντας 
στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 

Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2018 

Η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα τις πρώτες συγκεκριμένες δράσεις για να δώσει τη δυνατότητα 
στον χρηματοπιστωτικό τομέα της ΕΕ να πρωτοστατήσει στις προσπάθειες για μια πιο πράσινη 
και πιο καθαρή οικονομία. 

Οι προτάσεις επιβεβαιώνουν την αποφασιστικότητα της Ευρώπης να αναλάβει ηγετικό ρόλο 
παγκοσμίως στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού. Η συμμετοχή του χρηματοπιστωτικού τομέα θα δώσει σημαντική ώθηση στις 
προσπάθειες για μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, ενισχύοντας παράλληλα τη 
βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3729_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου 
MEMO 
Ενημερωτικό δελτίο 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη 
________________________________________________________________________________ 

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές: αυστηρότεροι κανόνες για τις 
ασφαλίσεις με σκοπό την προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων 

Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2018 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3727_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3728_en.htm
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_en#action-plan
https://ec.europa.eu/info/publications/mid-term-review-capital-markets-union-action-plan_en
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3729_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3729_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3730_en.htm
http://ec.europa.eu/info/files/180524-sustainable-finance-factsheet_en
http://ec.europa.eu/info/publications/180524-proposal-sustainable-finance_en
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την 
ασφάλιση αυτοκινήτων, ώστε να προστατεύονται καλύτερα τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων και 
να βελτιωθούν τα δικαιώματα των ληπτών ασφαλίσεων. 

Η σημερινή πρόταση θα διασφαλίσει ότι τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων λαμβάνουν το πλήρες 
ποσό της αποζημίωσης που δικαιούνται, ακόμη και σε περίπτωση αφερεγγυότητας του 
ασφαλιστή. Οι νέοι κανόνες θα εξασφαλίσουν επίσης ότι τα άτομα που διαθέτουν ιστορικό 
προηγούμενων ζημιών σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ υπόκεινται στην ίδια μεταχείριση με τους 
εγχώριους λήπτες ασφαλίσεων, και ενδεχομένως επωφελούνται από καλύτερους όρους 
ασφάλισης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3731_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες 
MEMO 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οδηγία για την ασφάλιση αυτοκινήτων 
________________________________________________________________________________ 

Η πολιτική συνοχής μετά το 2020: νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής βοηθά κράτη μέλη και 
περιφέρειες να βελτιώσουν τον τρόπο διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2018 

Η Επιτροπή επέλεξε πέντε εθνικές και περιφερειακές αρχές στην Ελλάδα, την Πολωνία, την 
Ισπανία, την Κροατία και τη Βουλγαρία για να συμμετάσχουν σε μια νέα πιλοτική δράση με 
αντικείμενο τη χρηστή διακυβέρνηση και την οικοδόμηση διοικητικής ικανότητας. 

Η δράση αφορά τα εξής 5 προγράμματα της πολιτικής συνοχής: το πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στην Ελλάδα, το περιφερειακό πρόγραμμα για 
το βοεβοδάτο του Lubelskie στην Πολωνία, το περιφερειακό πρόγραμμα για την αυτόνομη 
κοινότητα της Εστρεμαδούρα στην Ισπανία, το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και συνοχή» στην 
Κροατία και το πρόγραμμα «Περιφέρειες υπό ανάπτυξη» στη Βουλγαρία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3833_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο για την πιλοτική δράση 
Ενημερωτικό δελτίο — Πρωτοβουλίες της Επιτροπής για τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο τα 
κράτη μέλη διαχειρίζονται τα κονδύλια της ΕΕ 
@CorinaCretuEU@EU_Regional 
 ________________________________________________________________________________ 

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: η Επιτροπή επιβάλλει δεσμευτικές υποχρεώσεις στη Gazprom με 
στόχο να καταστεί δυνατή η ελεύθερη ροή φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές στις 
αγορές αερίου της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 

Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2018 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3731_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3732_en.htm
http://ec.europa.eu/info/publications/180524-proposal-motor-insurance_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3833_el.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-18-3833/el/Factsheet-on-the-Pilot-action.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-18-3833/el/Factsheet-Commission-initiatives-to-improve-the-way-Member-States-manage-EU-funds.pdf
https://twitter.com/CorinaCretuEU
https://twitter.com/CorinaCretuEU
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση με την οποία επιβάλλει στη Gazprom σειρά 
υποχρεώσεων που διαλύουν τις ανησυχίες της Επιτροπής σχετικά με τον ανταγωνισμό και 
καθιστούν δυνατή την ελεύθερη ροή φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές στις αγορές αερίου 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, προς όφελος των Eυρωπαίων καταναλωτών και των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3921_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες για τη σημερινή απόφαση θα είναι διαθέσιμες στο δημόσιο μητρώο 
υποθέσεων του ιστότοπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό με αριθμό υπόθεσης AT.39816. 
________________________________________________________________________________ 

Δίκαιη φορολόγηση: Η Επιτροπή προτείνει τελικά τεχνικά μέτρα για τη δημιουργία ενός 
μελλοντικού συστήματος ΦΠΑ στην ΕΕ που θα είναι θωρακισμένο έναντι της απάτης 

Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2018 

Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα τις λεπτομερείς τεχνικές τροποποιήσεις των κανόνων της ΕΕ σχετικά 
με τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), με τις οποίες συμπληρώνεται η πρόσφατη πρότασή μας 
για αναμόρφωση του συστήματος ώστε να καταστεί περισσότερο ανθεκτικό έναντι της απάτης. 

Η σημερινή δέσμη μέτρων τροποποιεί σημαντικά τους κανόνες σχετικά με τον ΦΠΑ και 
αναμένεται να διευκολύνει τις εταιρείες σε όλη την ΕΕ, θέτοντας τέλος στα 25 έτη του 
«μεταβατικού» καθεστώτος ΦΠΑ στην ενιαία αγορά. Τον περασμένο Οκτώβριο, η Επιτροπή 
πρότεινε τις βασικές αρχές για τη δημιουργία ενιαίου χώρου ΦΠΑ στην ΕΕ, γεγονός που θα 
βοηθήσει να αντιμετωπιστεί η απάτη που πλήττει, επί του παρόντος, τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών της ΕΕ και εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 50 δισ. EUR ετησίως. 
Με αυτά τα τεχνικά μέτρα, η Επιτροπή ευελπιστεί ότι τα κράτη μέλη θα αρχίσουν συζητήσεις 
σχετικά με τις ευρύτερες αρχές ή «ακρογωνιαίους λίθους» ενός απλούστερου και περισσότερο 
ανθεκτικού οριστικού συστήματος ΦΠΑ στην ΕΕ για τις εμπορευματικές συναλλαγές εντός της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3834_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση για τα τελικά τεχνικά μέτρα για τη δημιουργία ενός μελλοντικού συστήματος ΦΠΑ στην 
ΕΕ που θα είναι θωρακισμένο έναντι της απάτης 
Δελτίο Τύπου σχετικά με το σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ 
Δελτίο Τύπου σχετικά με τους ακρογωνιαίους λίθους ενός νέου οριστικού ενιαίου χώρου ΦΠΑ 
στην ΕΕ 
Ανακοίνωση σχετικά με τους ακρογωνιαίους λίθους ενός νέου οριστικού ενιαίου χώρου ΦΠΑ 
στην ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

Αλκοολούχα ποτά: Η Επιτροπή παρουσιάζει επικαιροποίηση των κανόνων που διέπουν τους 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης για την αλκοόλη 

Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2018 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3921_el.pdf
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=1
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=1
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39816
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3834_el.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1022_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0566&qid=1527167862441&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0566&qid=1527167862441&from=EN
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Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα την αναμόρφωση των κανόνων που διέπουν τους ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης για την αλκοόλη εντός της ΕΕ, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία ενός 
καλύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη μείωση του κόστους για τις μικρές επιχειρήσεις 
παραγωγής αλκοόλης καθώς και για την καλύτερη προστασία της υγείας των καταναλωτών. 

Η σημερινή ανακοίνωση σημαίνει ότι οι μικροί παραγωγοί και οι βιοτεχνίες παραγωγής αλκοόλης 
(συμπεριλαμβανομένων, για πρώτη φορά, των μικρών ανεξάρτητων παρασκευαστών μηλίτη) θα 
έχουν πρόσβαση σε ένα νέο πανευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης που βεβαιώνει την πρόσβασή 
τους σε χαμηλότερους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ολόκληρη την Ένωση. Η 
υγεία των καταναλωτών θα διασφαλιστεί επίσης με τη λήψη δραστικών μέτρων κατά της 
παράνομης χρήσης της αφορολόγητης μετουσιωμένης αλκοόλης που χρησιμοποιείται για την 
παραποίηση ποτών. Θα υπάρξει επίσης αύξηση του ορίου για τις μπύρες με χαμηλότερο 
αλκοολικό τίτλο στις οποίες μπορούν να εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3835_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες 
Δικτυακός τόπος της ΓΔ TAXUD σχετικά με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για την αλκοόλη 
________________________________________________________________________________ 

Φαρμακευτικά προϊόντα: Η Επιτροπή βελτιώνει τους κανόνες περί διανοητικής ιδιοκτησίας 

Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2018 

Η Επιτροπή προτείνει μια στοχευμένη τροποποίηση των κανόνων περί διανοητικής ιδιοκτησίας 
με σκοπό να βοηθηθούν οι ευρωπαϊκές φαρμακευτικές εταιρείες να εισέλθουν σε ταχέως 
αναπτυσσόμενες παγκόσμιες αγορές, καθώς και για να τονωθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας, 
η ανάπτυξη και οι επενδύσεις στην ΕΕ. 

Η ΕΕ διαθέτει ένα ισχυρό πλαίσιο δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που προστατεύει την 
ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και συντηρεί την κορυφαία παγκοσμίως καινοτομία της 
φαρμακοβιομηχανίας. Για να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο το υφιστάμενο σύστημα και για να 
αρθεί ένα σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα των παρασκευαστών της ΕΕ, η Επιτροπή 
προτείνει μια στοχευμένη τροποποίηση: τη λεγόμενη «απαλλαγή της παρασκευαστικής 
δραστηριότητας» από τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3907_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες 
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την πρόταση 
Προτεινόμενος κανονισμός 
Αρχική εκτίμηση επιπτώσεων, Φεβρουάριος 2017 
Δημόσια διαβούλευση – 2017 
________________________________________________________________________________ 

Πλαστικά αντικείμενα μιας χρήσης: νέοι κανόνες της ΕΕ για τη μείωση των θαλάσσιων 
απορριμμάτων 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3835_el.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy/excise-duties-alcohol_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3907_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3908_en.htm
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29462
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29463
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29464
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Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2018 

Καθώς η ποσότητα των βλαβερών πλαστικών απορριμμάτων στους ωκεανούς και τις θάλασσες 
αυξάνεται όλο και περισσότερο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για ολόκληρη 
την ΕΕ, οι οποίοι βάζουν στο στόχαστρο τα 10 πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης που συναντάμε 
περισσότερο στις παραλίες και τις θάλασσες της Ευρώπης, καθώς και τα απολεσθέντα και 
εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία. 

Όλα μαζί αυτά τα προϊόντα αποτελούν το 70% του συνόλου των θαλάσσιων απορριμμάτων. Οι 
νέοι κανόνες είναι αναλογικοί και σχεδιασμένοι για κάθε περίπτωση χωριστά, ώστε να 
επιτυγχάνονται τα βέλτιστα αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι διαφορετικά μέτρα θα 
εφαρμόζονται για διαφορετικά προϊόντα. Όταν υπάρχουν εναλλακτικά προϊόντα άμεσα 
διαθέσιμα και οικονομικά προσιτά, τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης θα απαγορεύονται από 
την αγορά.Όσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχουν σαφείς εναλλακτικές επιλογές, 
δίνεται έμφαση στον περιορισμό της χρήσης τους μέσω μείωσης της κατανάλωσης σε εθνικό 
επίπεδο, απαιτήσεων σχεδιασμού και επισήμανσης, καθώς και υποχρεώσεων των 
κατασκευαστών τους για διαχείριση των αποβλήτων/καθαρισμό. Χάρη στους νέους κανόνες, η 
Ευρώπη θα πρωτοστατεί σε ένα ζήτημα παγκοσμίων διαστάσεων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Νέοι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τα πλαστικά μιας χρήσης 
Ενημερωτικό δελτίο 
Πρόταση οδηγίας σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο 
περιβάλλον και Παράρτημα 
Εκτίμηση των επιπτώσεων και Περίληψη 
________________________________________________________________________________ 

Επαναχρησιμοποίηση του νερού: η Επιτροπή προτείνει μέτρα ώστε να καταστεί ευκολότερη 
και ασφαλέστερη για γεωργική άρδευση. 

Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2018 

Σήμερα, η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες με στόχο την τόνωση και τη διευκόλυνση της 
επαναχρησιμοποίησης του νερού στην ΕΕ, για γεωργική άρδευση. Οι νέοι κανόνες θα βοηθήσουν 
τους γεωργούς να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση των λυμάτων, ανακουφίζοντας περιοχές 
με λειψυδρία και προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και τους καταναλωτές. 

Ο κ. Βέλα, επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, δήλωσε: «Η παρούσα 
πρόταση θα δημιουργήσει μόνο νικητές — οι γεωργοί μας θα έχουν πρόσβαση σε βιώσιμη 
προμήθεια νερού για άρδευση, οι καταναλωτές θα γνωρίζουν ότι τα προϊόντα που καταναλώνουν 
είναι ασφαλή και οι επιχειρήσεις μας θα ανακαλύψουν νέες ευκαιρίες. Ο μεγαλύτερος νικητής θα 
είναι το περιβάλλον, καθώς η πρόταση συμβάλλει στο να διαχειριστούμε καλύτερα τον πλέον 
πολυτιμότερο πόρο μας- το νερό.» 

Τι προτείνει η Επιτροπή; 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3909_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/single-use_plastics_factsheet.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-use_plastics_proposal.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-use_plastics_proposal.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-use_plastics_proposal_annex.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-use_plastics_impact_assessment.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-use_plastics_impact_assessment_summary.pdf
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3929_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Πρόταση κανονισμού σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση του 
νερού & Παράρτημα 
Εκτίμηση επιπτώσεων και Περίληψη της εκτίμησης επιπτώσεων 
________________________________________________________________________________ 

Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2018: ο βασικός ρόλος που 
διαδραματίζουν τα συστήματα δικαιοσύνης στον σεβασμό του κράτους δικαίου και των αξιών 
της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2018 

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της 
δικαιοσύνης 2018, ο οποίος παρέχει συγκριτική επισκόπηση της ανεξαρτησίας, της ποιότητας και 
της αποτελεσματικότητας των συστημάτων δικαιοσύνης στα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Σκοπός του πίνακα είναι να στηρίξει τις προσπάθειες των εθνικών αρχών να βελτιώσουν την 
αποτελεσματικότητα των οικείων συστημάτων απονομής δικαιοσύνης. 

«Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2018 έρχεται σε μια στιγμή όπου 
η προάσπιση του κράτους δικαίου αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την ΕΕ. Χωρίς το κράτος 
δικαίου, η δημοκρατία, τα πολιτικά δικαιώματα και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των 
πόρων της ΕΕ είναι σε κίνδυνο», δήλωσε η επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας 
των Φύλων κ. Βιέρα Γιούροβα. «Με τον πίνακα αποτελεσμάτων ενθαρρύνουμε τις ορθές 
μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης και παρέχουμε σχετικά παραδείγματα. Αυτό που έχει 
ουσιαστική σημασία για οποιαδήποτε τέτοια μεταρρύθμιση είναι ότι δεν είναι δυνατόν να 
υπάρξει κράτος δικαίου χωρίς υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα σχετικά με την ανεξαρτησία της 
δικαιοσύνης. Ο νέος πίνακας αποτελεσμάτων εξετάζει τους βασικούς δείκτες και θα βοηθήσει τα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα πρότυπα αυτά.» 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3932_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες 
Πίνακας αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης 2018 
Σύνοψη του πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης: Ενημερωτικό δελτίο 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Σχολιασμένα γραφήματα με πλήρη στοιχεία 
Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την «Αντίληψη για την ανεξαρτησία των εθνικών 
συστημάτων δικαιοσύνης στην ΕΕ στο ευρύ κοινό» 
Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την «Αντίληψη για την ανεξαρτησία των εθνικών 
συστημάτων απονομής δικαιοσύνης στην ΕΕ στις επιχειρήσεις» 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
________________________________________________________________________________ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3929_el.pdf
http://ec.europa.eu/environment/pdf/28-05-2018_water_reuse_memo.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_regulation.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_regulation.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_regulation_annex.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_regulation_impact_assessment.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_regulation_impact_assessment_summary.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3932_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3964_en.htm
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_en
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2168
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2167
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester_el
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Η πολιτική για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνοχή μετά το 2020: Ερωτήσεις και 
απαντήσεις 

Στρασβούργο, 29 Μαΐου 2018 

Η πολιτική για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνοχή μετά το 2020: Ερωτήσεις και 
απαντήσεις Βλ. IP/18/3885 

1. Μια εκσυγχρονισμένη πολιτική συνοχής για όλες τις περιφέρειες 
Η Επιτροπή προτείνει τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής συνοχής. Στόχος είναι να επιταχυνθεί η 
οικονομική και η κοινωνική σύγκλιση και, παράλληλα, να υποβοηθηθούν οι περιφέρειες να 
αξιοποιήσουν πλήρως την παγκοσμιοποίηση και να εφοδιαστούν με τα κατάλληλα εργαλεία για 
την επίτευξη εύρωστης και διαρκούς ανάπτυξης. Όλες οι περιφέρειες παραμένουν επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής στην Ευρώπη, η οποία εξακολουθεί να 
βασίζεται σε τρεις κατηγορίες: λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, περιφέρειες μετάβασης και 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3866_el.pdf 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Νομοθετικά κείμενα και θεματικά ενημερωτικά δελτία 
________________________________________________________________________________ 

Προϋπολογισμός της ΕΕ: Περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτική συνοχής μετά το 2020 

Στρασβούργο, 29 Μαΐου 2018 

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή 
προτείνει τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής για τη συνοχή, η οποία αποτελεί τη βασική 
επενδυτική πολιτική της ΕΕ και μία από τις πλέον απτές εκφράσεις της αλληλεγγύης. 

Η οικονομία της ΕΕ ανακάμπτει, αλλά απαιτούνται πρόσθετες επενδυτικές προσπάθειες για να 
αντιμετωπιστούν οι επίμονες διαφορές μεταξύ και εντός των κρατών μελών. Με προϋπολογισμό 
ύψους 373 δισ. ευρώ [1] για αναλήψεις υποχρεώσεων, για την περίοδο 2021-2027, η μελλοντική 
πολιτική συνοχής διαθέτει την επενδυτική ισχύ για να γεφυρωθούν αυτές οι διαφορές. Οι πόροι 
θα εξακολουθήσουν να επικεντρώνονται στις περιφέρειες που τους χρειάζονται περισσότερο για 
να συγκλίνουν με την υπόλοιπη ΕΕ. Ταυτόχρονα, θα εξακολουθήσει να υπάρχει ισχυρή και άμεση 
σύνδεση ανάμεσα στην ΕΕ και τις περιφέρειες και τις πόλεις της. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3885_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

«Η κατανάλωση καπνού εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τις κοινωνίες μας»: δήλωση του 
επιτρόπου κ. Αντριουκάιτις σχετικά με την παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος 

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2018 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3885_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3866_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftn1"
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3885_el.pdf
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Η χρήση καπνού παραμένει η μεγαλύτερη αιτία χρόνιων νόσων και θανάτων που μπορούν να 
αποφευχθούν στην ΕΕ. Οι στατιστικές σχετικά με τους θανάτους στην ΕΕ από καρκίνο του 
πνεύμονα, τον καρκίνο ο οποίος σχετίζεται περισσότερο με το κάπνισμα, δείχνουν ότι το 2015 
σημειώθηκαν 273 400 θάνατοι από καρκίνο του πνεύμονα μόνο, που είναι υπερβολικά μεγάλος 
αριθμός. Κάποιος έχασε το παιδί του, τον γονέα του, τον αδελφό του, την αδελφή του ή έναν 
φίλο του. Ο καρκίνος του πνεύμονα αντιπροσωπεύει το ένα πέμπτο όλων των θανάτων που 
σχετίζονται με τον καρκίνο. Επιπλέον, ο καπνός αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου και για 
πολλές άλλες μορφές καρκίνου, καθώς και για άλλες σοβαρές νόσους, όπως τα καρδιαγγειακά 
νοσήματα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3976_el.pdf 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
https://ec.europa.eu/health/tobacco/overview_el 
https://ec.europa.eu/health/tobacco/products_el 
________________________________________________________________________________ 

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση την περίοδο 2021-2027 

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2018 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) IP/18/3923 
Ποια είναι τα νέα στοιχεία του κανονισμού του ΕΚΤ+; 
Τα τελευταία 60 χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι το βασικό χρηματοδοτικό μέσο της 
ΕΕ για τις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, παρέχοντας βοήθεια για την εύρεση καλύτερων 
θέσεων εργασίας και διασφαλίζοντας δίκαιες ευκαιρίες απασχόλησης για όλους τους πολίτες της 
ΕΕ. 
Στο ίδιο πνεύμα με το σημερινό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ 
θα αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό μέσο για επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό με στόχο την 
ενίσχυση της κοινωνικής σύγκλισης, την προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης και την αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας σε όλη την Ευρώπη. Στο μέλλον, οι προτεραιότητες του Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+ θα ευθυγραμμίζονται ακόμη περισσότερο με τις συστάσεις και τις εκθέσεις 
ανά χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό των πολιτικών, και θα 
στοχεύουν στην εφαρμογή στην πράξη των αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3922_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

Ενωσιακό ταμείο για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις αξίες 

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2018 

Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία νέου ταμείου για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις αξίες, 
το οποίο απλουστεύει τα υφιστάμενα προγράμματα στον συγκεκριμένο τομέα. IP/18/3923 

http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3976_el.pdf
https://ec.europa.eu/health/tobacco/overview_en
https://ec.europa.eu/health/tobacco/products_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3923_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3922_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3923_en.htm
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Το ταμείο αποτελείται από τα προγράμματα «Δικαιώματα και αξίες» και «Δικαιοσύνη». Ο 
προτεινόμενος προϋπολογισμός του ταμείου ανέρχεται σε 947 εκατ. ευρώ για την επταετή 
περίοδο —642 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες» και 305 εκατ. ευρώ για το 
πρόγραμμα «Δικαιοσύνη». Το συνολικό ποσό είναι περίπου ισοδύναμο με το αντίστοιχο ποσό της 
προηγούμενης δημοσιονομικής περιόδου. 

Το ταμείο θα υποστηρίζει τις δραστηριότητες διαφόρων παραγόντων στον τομέα των 
δικαιωμάτων και των αξιών, όπως ΜΚΟ, φορέων ισότητας, δημόσιων διοικήσεων, δικαστικών 
δικτύων ή πανεπιστημίων. 

Τι αλλάζει στο ισχύον πλαίσιο; 
Η δημιουργία ενός ταμείου για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις αξίες και τα δύο υποκείμενα 
προγράμματά του απλοποιούν την τρέχουσα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την ύπαρξη 
τριών προγραμμάτων. 
Ειδικότερα, η πτυχή της ιθαγένειας, η οποία ρυθμίζεται επί του παρόντος από δύο διαφορετικά 
προγράμματα, θα καλύπτεται μόνο από το νέο πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες», κάτι που θα 
επιτρέψει την ανάπτυξη συνεργειών. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3975_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

Προϋπολογισμός της ΕΕ: Νέο Κοινωνικό Ταμείο, Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
και Ταμείο για τη Δικαιοσύνη, τα Δικαιώματα και τις Αξίες 

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2018 

Στον νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει την περαιτέρω ενίσχυση 
της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ένα ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, με την ονομασία Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), και ένα ενισχυμένο και 
αποτελεσματικότερο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). 

Για την περίοδο 2021-2027, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ θα είναι αξίας 101,2 δισ. ευρώ και 
το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση αξίας 1,6 δισ. ευρώ. Και τα δύο στοχεύουν σε 
επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό: διασφαλίζοντας ότι όλοι είναι εφοδιασμένοι με τις 
κατάλληλες δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις αλλαγές στην αγορά 
εργασίας, με βάση τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Το Ταμείο για τη 
Δικαιοσύνη, τα Δικαιώματα και τις Αξίες θα έχει προϋπολογισμό ύψους 947 εκατ. ευρώ για 
περίοδο 7 ετών. Θα στηρίξει περισσότερο την ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Δικαιοσύνης 
που θα βασίζεται στο κράτος δικαίου και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και θα διασφαλίζει ότι οι 
πολίτες μπορούν να απολαμβάνουν αυτά τα δικαιώματα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3923_el.pdf 

Περισσότερα 
Memo: Ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση την περίοδο 2021-2025 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3975_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3923_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3922_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3922_en.htm
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Memo: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το Ταμείο για τη Δικαιοσύνη, τα Δικαιώματα και τις 
Αξίες 
Ενημερωτικό δελτίο: Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον: το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
Ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
Δελτίο Τύπου: το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο γιορτάζει την 60ή επέτειό του: 6 δεκαετίες 
επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό 
Κανονισμός περί κοινών διατάξεων 
Ακολουθήστε τον Βάλντις Ντομπρόβσκις στο Twitter 
Ακολουθήστε την Μαριάν Τίσεν στο Facebook και στο Twitter 
Ακολουθήστε την Βέρα Γιούροβα στο Twitter 
Ακολουθήστε τον Βιτένις Αντρουκάιτις στο Twitter 
Γίνετε συνδρομητής στο δωρεάν ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη 
________________________________________________________________________________ 

Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει το διπλασιασμό της χρηματοδότησης για το 
πρόγραμμα Erasmus 

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2018 

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να διπλασιαστεί η χρηματοδότηση για το Erasmus στα 30 
δισ. EUR. 

Το πρόγραμμα Erasmus παρέχει κάθε χρόνο τη δυνατότητα σε εκατομμύρια νέους Ευρωπαίους 
να σπουδάσουν, να καταρτιστούν ή να αποκτήσουν γνώσεις στο εξωτερικό, διευρύνοντας την 
εμπειρία και την ευαισθησία τους για την Ευρώπη και αυξάνοντας τις μελλοντικές τους ευκαιρίες 
στην αγορά εργασίας. Με τη διπλάσια χρηματοδότηση, το εν λόγω πρόγραμμα θα στηρίξει ακόμα 
πιο αποτελεσματικά βασικούς πολιτικούς στόχους, όπως η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου 
εκπαίδευσης μέχρι το 2025, η χειραφέτηση των νέων και η προώθηση μιας ευρωπαϊκής 
ταυτότητας μέσω πολιτικών για τους νέους, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3948_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες  
Νομικές προτάσεις & ενημερωτικά δελτία  
Δικτυακός τόπος του Erasmus 
________________________________________________________________________________ 

Προϋπολογισμός της ΕΕ: Ενίσχυση του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα της Ευρώπης 

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2018 

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί σε 1,85 δισ. ευρώ η χρηματοδότηση για το 
πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», το οποίο υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό πολιτιστικό και τον 
δημιουργικό τομέα και τον τομέα των οπτικοακουστικών έργων. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3975_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3975_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/investing-people_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/investing-people_en
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-681_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-681_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-common-provisions_en.pdf
https://twitter.com/VDombrovskis
https://www.facebook.com/mariannethyssen/
https://twitter.com/mariannethyssen
https://twitter.com/VeraJourova
https://twitter.com/V_Andriukaitis
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3948_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/investing-people_el
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_el
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3950_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες 
Νομοθετική πρόταση και ενημερωτικό δελτίο 
Ιστότοπος της «Δημιουργικής Ευρώπης» 
Βίντεο του προγράμματος MEDIA 
________________________________________________________________________________ 

Προϋπολογισμός της ΕΕ: 181 εκατ. EUR για την ενίσχυση της καταπολέμησης της απάτης εις 
βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2018 

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή 
προτείνει να διατεθούν 181 εκατ. EUR προκειμένου να στηριχθούν οι προσπάθειες των κρατών 
μελών για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών εις βάρος του 
προϋπολογισμού της ΕΕ. 

Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης θα χρηματοδοτήσει στοχευμένη 
κατάρτιση και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρχών επιβολής 
της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της απάτης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα παράσχει επίσης 
στήριξη σε ερευνητικές δραστηριότητες μέσω της αγοράς τεχνικού εξοπλισμού που 
χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και τη διερεύνηση της απάτης, και θα διευκολύνει την 
πρόσβαση σε ασφαλή συστήματα πληροφοριών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3967_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 

 Τα προγράμματα Hercule 
 Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον (2021-2027) 

[1] Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) 
αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου 
[2] Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την 
εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 
[3] Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 
2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29). 
________________________________________________________________________________ 

Η αλληλεγγύη της ΕΕ στην πράξη: η Επιτροπή προσφέρει οικονομική ενίσχυση στην Ελλάδα, 
την Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Βουλγαρία μετά από φυσικές καταστροφές 

Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2018 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3950_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/investing-people_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
https://youtu.be/iiOBCk_BP7Y
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3967_el.pdf
https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_en
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftnref1"
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftnref2"
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftnref3"
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Η Επιτροπή προτείνει σήμερα να χορηγηθούν 34 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ 
(ΤΑΕΕ) σε τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ που επλήγησαν από θεομηνίες το 2017: την Ελλάδα, την 
Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Βουλγαρία. 

Η επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Κορίνα Κρέτσου, δήλωσε: «Με τις νέες προτάσεις μας 
για οικονομική ενίσχυση της Ελλάδας, της Πολωνίας, της Λιθουανίας και της Βουλγαρίας, 
προχωρούμε από την ηθική υποστήριξη στη δράση. Η αλληλεγγύη είναι μια από τις θεμελιώδεις 
αρχές της Ένωσής μας και το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ αποτελεί μία από τις πιο απτές 
εκφράσεις της.» 

Τα κονδύλια από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
υποστήριξη των προσπαθειών αποκατάστασης και για να καλύψουν ορισμένες δαπάνες για 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, προσωρινά καταλύματα, επιχειρήσεις καθαρισμού και 
απορρύπανσης, καθώς και έργα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, προκειμένου να 
ελαφρυνθεί η οικονομική επιβάρυνση των εθνικών αρχών την επαύριο των φυσικών 
καταστροφών. 

Το ποσό των 34 εκατ. ευρώ θα κατανεμηθεί ως εξής: 
2,5 εκατ. ευρώ για την Κω μετά τον σεισμό του Ιουλίου του 2017 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3832_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες: 
Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ 
Ενημερωτικό δελτίο – Πώς υπολογίζονται οι ενισχύσεις από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ; 
Εθνικά ενημερωτικά δελτία 
Παρεμβάσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ από το 2002 και μετά 
@EU_Regional@CorinaCretuEU 
________________________________________________________________________________ 

Προϋπολογισμός της ΕΕ: ένα Πρόγραμμα Στήριξης των Μεταρρυθμίσεων και μια Λειτουργία 
Σταθεροποίησης των Επενδύσεων για την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
της Ευρώπης 

Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2018 

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει τη 
δημιουργία ενός Προγράμματος Στήριξης των Μεταρρυθμίσεων και μιας Ευρωπαϊκής 
Λειτουργίας Σταθεροποίησης Επενδύσεων. 

Και οι δύο προτάσεις εντάσσονται στο ευρύτερο θεματολόγιο για την εμβάθυνση της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και χρησιμοποιούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη 
βελτίωση των επιδόσεων και της ανθεκτικότητας των αλληλοεξαρτώμενων οικονομιών μας. 

Οι προτάσεις συνδυάζουν τις βασικές αρχές της αλληλεγγύης και της ευθύνης σε όλα τα επίπεδα 
και υλοποιούν τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο πρόεδρος Γιούνκερ στην ομιλία του για την 
κατάσταση της Ένωσης το 2017. Βασίζονται επίσης στο όραμα που περιγράφεται στην έκθεση 
των πέντε προέδρων του Ιουνίου 2015, καθώς και στο έγγραφο προβληματισμού του Μαΐου 2017 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/el/funding/solidarity-fund/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3832_el.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/el/funding/solidarity-fund/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/factsheets/2018/eu-solidarity-fund-determination-of-aid-amounts
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/solidarity-fund/facts_2018/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/doc/interventions_since_2002.pdf
https://twitter.com/EU_Regional
https://twitter.com/EU_Regional
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5240_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5240_el.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_el.pdf
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και στον χάρτη πορείας της Επιτροπής για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης του περασμένου Δεκεμβρίου, ο οποίος διαρθρώνεται γύρω από τρεις αρχές: ενότητα, 
αποτελεσματικότητα και δημοκρατική λογοδοσία. Οι σημερινές προτάσεις θα προσδέσουν 
σταθερά τη ζώνη του ευρώ στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3972_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες 
Ένα Πρόγραμμα Στήριξης των Μεταρρυθμίσεων και μια Λειτουργία Σταθεροποίησης των 
Επενδύσεων για την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης - 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ένα Πρόγραμμα Στήριξης των Μεταρρυθμίσεων και μια Λειτουργία Σταθεροποίησης των 
Επενδύσεων για την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης - δέσμη 
μέτρων πολιτικής 
o Ενημερωτικό δελτίο για το Πρόγραμμα Στήριξης των Μεταρρυθμίσεων 
o Ενημερωτικό δελτίο για την Ευρωπαϊκή Λειτουργία Στήριξης των Μεταρρυθμίσεων 
o Πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Μεταρρυθμίσεων 
o Πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση μιας Ευρωπαϊκής Λειτουργίας Σταθεροποίησης των 
Επενδύσεων 
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον 
Ανακοίνωση σχετικά με έναν σύγχρονο προϋπολογισμό για μια Ένωση που προστατεύει, 
ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της 
Ανακοίνωση σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το μέλλον 
Ανακοίνωση σχετικά με περαιτέρω μέτρα για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης 
Ανακοίνωση σχετικά με τα νέα δημοσιονομικά μέσα για μια σταθερή ζώνη του ευρώ στο πλαίσιο 
της Ένωσης. 
Ομιλία του προέδρου Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης το 2017 
Έγγραφο προβληματισμού σχετικά με την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ 
Λευκή Βίβλος για το μέλλον της Ευρώπης 
Έκθεση των Πέντε Προέδρων 
Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Ντομπρόβσκις στο Twitter: @ VDombrovskis 
Ακολουθήστε τον επίτροπο Μοσκοβισί στο Twitter: @ Pierremoscovici 
________________________________________________________________________________ 

Η Επιτροπή προτείνει τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής δικαστικής 
συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις 

Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2018 

Σήμερα, η Επιτροπή προτείνει τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση της δικαστικής 
συνεργασίας για την εκδίκαση διασυνοριακών αστικών και εμπορικών υποθέσεων σε όλη την ΕΕ. 
Σκοπός είναι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν φθηνότερη, αποτελεσματικότερη και 
ευκολότερη πρόσβαση στην αστική δικαιοσύνη. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5005_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3972_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3971_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3971_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3971_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/economic-and-monetary-union-programmes_el
https://ec.europa.eu/commission/publications/economic-and-monetary-union-programmes_el
https://ec.europa.eu/commission/publications/economic-and-monetary-union-programmes_el
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-reform-support-programme_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-investment-stabilisation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-reform-support-programme-regulation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-investment-stabilisation-function-regulation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-investment-stabilisation-function-regulation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_el
https://ec.europa.eu/commission/news/eu-budget-future-2018-may-02_en
https://ec.europa.eu/commission/news/eu-budget-future-2018-may-02_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52017DC0821
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52017DC0821
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0822
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0822
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_el.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_el
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_el
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_el
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_en
https://twitter.com/VDombrovskis?ref_src=twsrc%5egoogle|twcamp%5eserp|twgr%5eauthor
https://twitter.com/pierremoscovici?ref_src=twsrc%5egoogle|twcamp%5eserp|twgr%5eauthor
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Οι προτάσεις θα καταστήσουν υποχρεωτική για τα δικαστήρια την ηλεκτρονική ανταλλαγή 
εγγράφων και θα προωθήσουν τη χρήση τηλεδιασκέψεων για την εξέταση μαρτύρων που 
κατοικούν σε άλλη χώρα. 

Η επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, κ. Βιέρα Γιούροβα, δήλωσε τα 
εξής: «Κάθε χρόνο, πραγματοποιούνται περίπου 3,4 εκατομμύρια διασυνοριακές αστικές και 
εμπορικές δικαστικές διαδικασίες στην ΕΕ. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζουν, φοιτούν και 
εργάζονται σε άλλες χώρες της ΕΕ, ενώ οι επιχειρήσεις επεκτείνονται σε διασυνοριακό επίπεδο. Η 
πρόταση αυτή θα τους δώσει πρόσβαση σε ταχύτερη και πιο προσιτή διασυνοριακή δικαιοσύνη.» 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3991_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες  
Αναθεωρημένος κανονισμός για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων  
Αναθεωρημένος κανονισμός για τη διεξαγωγή αποδείξεων 
Πολιτική δικαιοσύνη 
Δικτυακή πύλη για την ευρωπαϊκή ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-Justice) 
________________________________________________________________________________ 

European Commission reacts to the US restrictions on steel and aluminium affecting the EU 

Brussels, 31 May 2018 

The US announced that starting on 1 June 2018 it will impose additional duties of 25 % and 10 % 
respectively on imports of steel and aluminium from the EU. 

President of the European Commission, Jean-Claude Juncker said: "I am concerned by this decision. The EU 
believes these unilateral US tariffs are unjustified and at odds with World Trade Organisation rules. This is 
protectionism, pure and simple. Over the past months we have continuously engaged with the US at all 
possible levels to jointly address the problem of overcapacity in the steel sector. Overcapacity remains at the 
heart of the problem and the EU is not the source of but on the contrary equally hurt by it. That is why we 
are determined to work towards structural solutions together with our partners. We have also consistently 
indicated our openness to discussing ways to improve bilateral trade relations with the US but have made it 
clear that the EU will not negotiate under threat. By targeting those who are not responsible for 
overcapacities, the US is playing into the hands of those who are responsible for the problem. The US now 
leaves us with no choice but to proceed with a WTO dispute settlement case and with the imposition of 
additional duties on a number of imports from the US. We will defend the Union's interests, in full 
compliance with international trade law." 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-18-4006_en.pdf 

For more information 
EU plan to counter US trade restrictions, as presented on 7 March 
Commission statement following the US announcements of 1 May 
List of products for rebalancing 
Safeguard proceedings on steel 
WTO dispute settlement 
More on EU-US trade relations 

________________________________________________________________________________ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3991_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/types-judicial-cooperation/sending-documents-one-country-another_en
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/types-judicial-cooperation/taking-evidence-another-eu-country_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/civil-justice_en
https://e-justice.europa.eu/home.do
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4006_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4006_en.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1809&title=European-Commission-outlines-EU-plan-to-counter-US-trade-restrictions-on-steel-and-aluminium
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3641_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/156909.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1823&title=Commission-launches-safeguard-investigation-into-steel-products-to-prevent-trade-diversion-into-the-EU
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/dispute-settlement/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
EUROPE DIRECT – INFORMATION CENTER (EDIC) 

 
Οδός : Π. Πετρουτσόπουλου 10  
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Τηλ. :  26516 07231 
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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 
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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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