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________________________________________________________________________________
Οι Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης για το 2019: Φιλιππούπολη και Ματέρα
Βρυξέλλες, 3 Ιανουαρίου 2019
Από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι πόλεις Φιλιππούπολη (Βουλγαρία) και Ματέρα (Ιταλία) θα
φέρουν τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για ένα έτος.
Ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, Ευρωπαίος επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και
Αθλητισμού, δήλωσε τα εξής: «Τα προγράμματα για τη Φιλιππούπολη και τη Ματέρα δείχνουν
πώς οραματίζονται οι πόλεις αυτές τόσο το δικό τους μέλλον όσο και το μέλλον της Ευρώπης,
αποτίοντας παράλληλα φόρο τιμής στη μακραίωνη και ξεχωριστή κληρονομιά τους. Η
πρωτοβουλία της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης φέρνει κοντά τους ανθρώπους και
αναδεικνύει τον ρόλο του πολιτισμού στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Αμφότερες
οι πόλεις θα συμβάλουν ώστε να εξασφαλιστεί ότι η επιτυχής έκβαση του περσινού Ευρωπαϊκού
Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το οποίο έδειξε πώς ο πολιτισμός μπορεί να μεταμορφώσει τις
πόλεις και τις περιφέρειές μας προς το καλύτερο, θα έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Εύχομαι
κάθε επιτυχία στις πόλεις Φιλιππούπολη και Ματέρα για το ερχόμενο έτος.»
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6888_el.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες
Φιλιππούπολη 2019 - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
#Plovdiv2019
Ματέρα 2019 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
#Matera2019
Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης - Ενημερωτικό δελτίο
Φυλλάδιο «Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης – Τριάντα χρόνια επιτυχιών»
________________________________________________________________________________
Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει σύστημα κουπονιών ύψους 50 εκατ. ευρώ για
ταχύτερες ευρυζωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα
Βρυξέλλες, 7 Ιανουαρίου 2019
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις,
ένα σύστημα κουπονιών με στόχο την υποστήριξη της χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών με
ταχύτητες λήψης τουλάχιστον 100 Megabit ανά δευτερόλεπτο στην Ελλάδα. Το μέτρο αυτό θα
συμβάλει στη μείωση του ψηφιακού χάσματος, ενώ ταυτόχρονα θα περιορίσει τις στρεβλώσεις
του ανταγωνισμού.
Η επίτροπος Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε τα εξής:
«Το ελληνικό έργο υπερταχειών ευρυζωνικών συνδέσεων έχει ως στόχο την αύξηση του αριθμού
των καταναλωτών που χρησιμοποιούν υπερταχείες ευρυζωνικές υπηρεσίες. Με το σύστημα
κουπονιών θα αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που χρησιμοποιούν ευρυζωνικές υπηρεσίες
υψηλότερης ταχύτητας σε περιοχές όπου υπάρχουν κατάλληλες υποδομές, οι οποίες ωστόσο δεν
χρησιμοποιούνται επαρκώς. Το σύστημα θα συμβάλει στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος
που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους στόχους της ψηφιακής ενιαίας
αγοράς της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει ότι δεν νοθεύεται αδικαιολόγητα ο
ανταγωνισμός.»
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-162_el.pdf
________________________________________________________________________________
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο κύριος προμηθευτής σπόρων σόγιας στην Ευρώπη, με αύξηση
των εισαγωγών κατά 112 %
Βρυξέλλες, 7 Ιανουαρίου 2019
Οι εισαγωγές σπόρων σόγιας από τις ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 112 % την
τρέχουσα περίοδο εμπορίας (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2018), σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.
Με μερίδιο 75 % των εισαγωγών σπόρων σόγιας στην ΕΕ, οι ΗΠΑ παραμένουν ο πρώτος
προμηθευτής της Ευρώπης.
Αντιστρόφως, η Ευρώπη παραμένει ο κύριος προορισμός των εξαγωγών σπόρων σόγιας των
ΗΠΑ (28 %), με μεγάλη διαφορά από την Αργεντινή (10 %) και το Μεξικό (9 %).
Το γεγονός αυτό αποτελεί μέρος της εφαρμογής της κοινής δήλωσης που συμφωνήθηκε μεταξύ
των προέδρων Γιούνκερ και Τραμπ τον Ιούλιο του 2018. Στην κοινή δήλωση, οι δύο πλευρές
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συμφώνησαν να αυξήσουν το εμπόριο σε διάφορους τομείς και προϊόντα, ιδίως στους σπόρους
σόγιας. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τακτικά πλέον στοιχεία σχετικά με τις
εισαγωγές της ΕΕ.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-161_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
 Κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ
 Έκθεση για το εμπόριο σπόρων σόγιας ΕΕ-ΗΠΑ
 Το Παρατηρητήριο της αγοράς καλλιεργειών
________________________________________________________________________________
Η Επιτροπή αίρει την «κίτρινη κάρτα» για την Ταϊλάνδη αναγνωρίζοντας τις ενέργειές της κατά
της παράνομης αλιείας
Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2019
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαγράφει την Ταϊλάνδη από την ομάδα των χωρών στις οποίες είχε
απευθύνει προειδοποίηση, ως αναγνώριση της προόδου που σημείωσε σχετικά με την
καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.
Η Επιτροπή αναγνωρίζει σήμερα ότι η Ταϊλάνδη έχει αντιμετωπίσει επιτυχώς τις υφιστάμενες
ελλείψεις στο νομικό και το διοικητικό της σύστημα στον τομέα της αλιείας. Για τον λόγο αυτό, η
Επιτροπή αίρει την επονομαζόμενη «κίτρινη κάρτα», η οποία ίσχυε για την Ταϊλάνδη από τον
Απρίλιο του 2015, ως προειδοποίηση από την ΕΕ ότι τη χρονική εκείνη περίοδο η χώρα δεν
αντιμετώπιζε επαρκώς την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία. Η σημερινή απόφαση
αναστρέφει το πρώτο στάδιο μιας διαδικασίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλήρη
απαγόρευση των εισαγωγών προϊόντων θαλάσσιας αλιείας στην ΕΕ.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-61_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό σημείωμα για την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία εν γένει και στην Ταϊλάνδη
Επισκόπηση της διαδικασίας παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας με τρίτες χώρες
[1] Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος
πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.
________________________________________________________________________________
Η πρωτοβουλία DiscoverEU δίνει σε 14.500 νέους την ευκαιρία να εξερευνήσουν την Ευρώπη
Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2019
Πάνω από 14.500 νέοι ηλικίας 18 ετών επελέγησαν μεταξύ περίπου 80.000 αιτήσεων για να
λάβουν την ταξιδιωτική κάρτα DiscoverEU. Όσες και όσοι συμμετάσχουν θα μπορέσουν να
ταξιδέψουν μεταξύ 15 Απριλίου και 31 Οκτωβρίου 2019 για διάστημα έως και 30 ημερών.
Κατά τις δύο εβδομάδες της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων που έληξε στις 11 Δεκεμβρίου 2018
περίπου 80.000 νέοι από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκδήλωσαν την επιθυμία τους να
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συμμετάσχουν στον δεύτερο γύρο της πρωτοβουλίας DiscoverEU της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια και την ποσόστωση για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, επελέγησαν
14.536 νέοι Ευρωπαίοι.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-302_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Ερωτήσεις και απαντήσεις του 2ου γύρου της πρωτοβουλίας DiscoverEU
Ενημερωτικό δελτίο
Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
________________________________________________________________________________
Η Επιτροπή εγκαινιάζει συζήτηση για τη σταδιακή μετάβαση σε μια πιο αποτελεσματική και
πιο δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων στη φορολογική πολιτική της ΕΕ
Στρασβούργο, 15 Ιανουαρίου 2019
Η Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα τη συζήτηση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων στον τομέα της φορολογικής πολιτικής της ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας απαιτείται
σήμερα η ομοφωνία των κρατών μελών. Ωστόσο, η ομοφωνία συχνά δεν μπορεί να επιτευχθεί
σχετικά με σημαντικές φορολογικές πρωτοβουλίες, οδηγώντας έτσι σε μη βέλτιστες πολιτικές και
δαπανηρές καθυστερήσεις.
Η ανακοίνωση που δημοσιεύεται σήμερα προτείνει έναν χάρτη πορείας για την προοδευτική και
στοχευμένη μετάβαση στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία στο πλαίσιο της συνήθους
νομοθετικής διαδικασίας σε ορισμένους τομείς της κοινής φορολογικής πολιτικής της ΕΕ, όπως
συμβαίνει ήδη στους περισσότερους άλλους τομείς πολιτικής της ΕΕ. Η δυνατότητα αυτή
προβλέπεται από τις Συνθήκες της ΕΕ.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-225_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ανακοίνωση: Προς μια πιο αποτελεσματική και πιο δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων
στη φορολογική πολιτική της ΕΕ
Ερωτήσεις και Απαντήσεις: Μια σταδιακή νέα προσέγγιση όσον αφορά τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων στη φορολογική πολιτική της ΕΕ - Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Ενημερωτικό δελτίο
Δημοσίευση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πολιτικής Στρατηγικής για τις «ρήτρες γέφυρας»
________________________________________________________________________________
Η ΕΕ επιβάλλει μέτρα διασφάλισης για το ρύζι από την Καμπότζη και τη Μιανμάρ/Βιρμανία
Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2019
Έρευνα επιβεβαίωσε την ύπαρξη σημαντικής αύξησης στις εισαγωγές ρυζιού τύπου Indica από
την Καμπότζη και τη Μιανμάρ/Βιρμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει προκαλέσει
οικονομική ζημία στους Ευρωπαίους παραγωγούς.
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Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να επαναφέρει εισαγωγικούς
δασμούς οι οποίοι θα μειώνονται σταθερά κατά τη διάρκεια μιας περιόδου τριών ετών.
Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, η οποία θα δημοσιευτεί στην αυριανή Επίσημη
Εφημερίδα, από τις 18 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επαναφέρει τον συνήθη τελωνειακό
δασμό για το εν λόγω προϊόν ύψους 175 ευρώ ανά τόνο κατά το πρώτο έτος, τον οποίο θα
μειώσει σταδιακά σε 150 ευρώ ανά τόνο το δεύτερο έτος και σε 125 ευρώ ανά τόνο το τρίτο έτος.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-427_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Καμπότζης
Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Μιανμάρ/Βιρμανίας
Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων
________________________________________________________________________________
Η Επιτροπή χαιρετίζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το InvestEU
Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2019
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη σημερινή ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την
οποία καθορίζει τη θέση του σχετικά με το InvestEU, το πρόγραμμα που προτάθηκε με σκοπό την
τόνωση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων στην Ευρώπη στον επόμενο μακροπρόθεσμο
προϋπολογισμό της ΕΕ.
Η ψήφος σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την εκπόνηση του προγράμματος, το οποίο θα
συνενώσει υπό την ίδια στέγη τα ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα για επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και αναμένεται να κινητοποιήσει τουλάχιστον 650 δισ. EUR για επενδύσεις. Η Επιτροπή
καλεί σήμερα τα κράτη μέλη να καθορίσουν σύντομα τη θέση τους, ώστε να καταστεί δυνατή η
έναρξη των συζητήσεων μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-444_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο Τύπου: Πρόγραμμα InvestEU για τη στήριξη της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της
καινοτομίας στην Ευρώπη
Ενημερωτικό σημείωμα: Το πρόγραμμα InvestEU - ερωτήσεις και απαντήσεις
Η δέσμη μέτρων πολιτικής InvestEU
Ενημερωτικό δελτίο: Τι είναι το InvestEU;
Ενημερωτικό δελτίο: InvestEU - Τι θα χρηματοδοτεί;
Πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον
Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Κάταϊνεν στο Twitter: @jyrkikatainen
Ακολουθήστε το InvestEU στο Twitter: #InvestEU
________________________________________________________________________________
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Νέος Κανονισμός για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust)
Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1727του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον
οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης
(Eurojust) και την αντικατάσταση και την κατάργηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ του
Συμβουλίου. Ο Κανονισμός προβλέπει την ίδρυση του οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust). Σύμφωνα με το άρθρο 2, η Eurojust
υποστηρίζει και ενισχύει τον συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για την
έρευνα και τη δίωξη σοβαρών εγκλημάτων τα οποία είναι αρμόδια να αντιμετωπίζει που έχουν
επιπτώσεις σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή απαιτούν δίωξη σε κοινές βάσεις, βάσει
επιχειρήσεων που διεξάγονται και πληροφοριών που παρέχονται από τις αρχές των κρατών
μελών, την Ευρωπόλ, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την OLAF.
Διαβάστε τον Κανονισμό εδώ
________________________________________________________________________________
Εμπορικές συνομιλίες ΕΕ-ΗΠΑ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σχέδια διαπραγματευτικών
εντολών
Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2019
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα προτάσεις για οδηγίες διαπραγμάτευσης για τις
εμπορικές συνομιλίες της με τις Ηνωμένες Πολιτείες: μία σχετικά με την αξιολόγηση της
συμμόρφωσης και μία σχετικά με την κατάργηση των δασμών για τα βιομηχανικά προϊόντα.
Οι διαπραγματεύσεις αυτές αποτελούν συνέχεια της κοινής δήλωσης που εξέδωσαν ο
πρόεδρος κ. Γιούνκερ και ο πρόεδρος κ. Τραμπ τον περασμένο Ιούλιο.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για διαφάνεια, δημοσιεύει τα σχέδια
εντολών ταυτόχρονα με την υποβολή τους στα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει τώρα να
δώσουν το πράσινο φως στις προτάσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη των
διαπραγματεύσεων.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-502_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Σύνδεσμοι προς εντολές:
 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης και παράρτημα
 Κατάργηση βιομηχανικών δασμών και παράρτημα
Κοινή δήλωση, Ιούλιος 2018
Δελτίο Τύπου: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο κύριος προμηθευτής σπόρων σόγιας στην Ευρώπη,
με αύξηση των εισαγωγών κατά 112 %
Δελτίο Τύπου: Οι ενωσιακές εισαγωγές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου
παρουσιάζουν αύξηση
________________________________________________________________________________
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Ψηφιακή Ενιαία Αγορά: συμφωνία των διαπραγματευτών της ΕΕ σχετικά με νέους κανόνες
στον τομέα της κοινοχρησίας δεδομένων του δημόσιου τομέα
Βρυξέλλες, 22 Ιανουαρίου 2019
Διαπραγματευτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και την Επιτροπή
κατέληξαν σε συμφωνία επί μιας αναθεωρημένης οδηγίας, με στόχο τη διευκόλυνση της
διαθεσιμότητας και της περαιτέρω χρήσης δεδομένων του δημόσιου τομέα.
Τα δεδομένα αποτελούν την κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης πολλών ψηφιακών προϊόντων και
υπηρεσιών. Η ευρεία και δωρεάν διάθεση δεδομένων υψηλής ποιότητας και υψηλής αξίας που
προκύπτουν από δημόσια χρηματοδοτούμενες υπηρεσίες αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για
την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής καινοτομίας σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς τομείς, όπως η
τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίοι προϋποθέτουν την πρόσβαση σε τεράστιους όγκους δεδομένων
υψηλής ποιότητας.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-525_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες:
 Δελτίο Τύπου Τα δεδομένα στην ΕΕ: Η Επιτροπή εντείνει τις προσπάθειες για να αυξήσει
τη διαθεσιμότητα δεδομένων και να τονώσει την ανταλλαγή δεδομένων υγειονομικής
περίθαλψης
 Ενημερωτικό δελτίο: Οικοδόμηση μιας οικονομίας της ΕΕ βασιζόμενης στα δεδομένα
 Μελέτη για την ευρωπαϊκή αγορά δεδομένων
________________________________________________________________________________
Δήλωση της επιτρόπου κ. Τίσεν σχετικά με την 25η επέτειο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για
την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2019
Το 2019 σηματοδοτεί την 25η επέτειο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την
Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), ο οποίος εδρεύει στο Μπιλμπάο. Με αφορμή τον εορτασμό
αυτής της επετείου, η κ. Μαριάν Τίσεν, επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων,
Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, δήλωσε τα εξής:
«Τα τελευταία είκοσι πέντε έτη, χάρη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις επίμονες προσπάθειες
του EU-OSHA, οι χώροι εργασίας μας έχουν γίνει ασφαλέστεροι, καλύτεροι για την υγεία και
παραγωγικότεροι. Η Ευρώπη είναι πρωτοπόρος και διαθέτει μερικά από τα υψηλότερα πρότυπα
στον κόσμο όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Εστιαζόμαστε στη
σημαντικότερη αιτία θανάτου στον χώρο εργασίας: τον επαγγελματικό καρκίνο. Έχουμε μειώσει
τον αριθμό των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας εργατικού ατυχήματος σχεδόν
κατά 25 % και τον αριθμό των εργαζόμενων που αναφέρει προβλήματα υγείας κατά 10 %. Ο
Οργανισμός έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την επίτευξη του σκοπού αυτού, όπως και η
ενεργός συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων με σκοπό την προσαρμογή των προσπαθειών μας
στην πραγματικότητα των επιχειρήσεων.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
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http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-547_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο Τύπου: Προστασία των εργαζομένων από καρκινογόνες χημικές ουσίες: Δήλωση της
επιτρόπου κ. Τίσεν ύστερα από τη συμφωνία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ
Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή παρουσιάζει νέα πρωτοβουλία για τη βελτίωση της υγείας και της
ασφάλειας των εργαζομένων
Ενημερωτικό δελτίο: Κοινωνικές προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ
Ακολουθήστε τον EU-OSHA στο Facebook, το Twitter, το LinkedIn, το YouTube ή εγγραφείτε στο
μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του, OSHmail. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στις ενημερώσεις RSS
ώστε να λαμβάνετε τακτική ενημέρωση και πληροφόρηση από τον EU-OSHA.
Ακολουθήστε τη Mαριάν Τίσεν στο Facebook και το Twitter
Εγγραφείτε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
________________________________________________________________________________
Ερωτήσεις και απαντήσεις για την έκθεση σχετικά με τα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας
και άδειας διαμονής σε επενδυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2019
Ερωτήσεις και απαντήσεις για την έκθεση σχετικά με τα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας και
άδειας διαμονής σε επενδυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση
1. Προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές («χρυσό διαβατήριο»)
Τι είναι τα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές;
Τα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές αναφέρονται συχνά ως «προς πώληση
ιθαγένειες» ή «χρυσά διαβατήρια». Επιτρέπουν να δίνεται σε αλλοδαπούς η ιθαγένεια μιας
χώρας σε αντάλλαγμα για επενδύσεις, εφόσον πληρούνται ορισμένα κριτήρια. Η Βουλγαρία, η
Κύπρος και η Μάλτα εφαρμόζουν τέτοιου είδους προγράμματα, στο πλαίσιο των οποίων οι
επενδυτές οφείλουν να επενδύσουν ποσά από 800 000 έως 2 εκατ. EUR.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-527_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο Τύπου
________________________________________________________________________________
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει απόφαση περί επάρκειας για την Ιαπωνία, δημιουργώντας τον
μεγαλύτερο χώρο ασφαλών ροών δεδομένων στον κόσμο
Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2019
Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα την απόφασή της περί επάρκειας για την Ιαπωνία, έτσι ώστε τα
προσωπικά δεδομένα να μπορούν να ρέουν ελεύθερα μεταξύ των δύο οικονομιών βάσει ισχυρών
εγγυήσεων προστασίας.
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Πρόκειται για το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας που δρομολογήθηκε τον Σεπτέμβριο του
2018, η οποία περιλάμβανε τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων
(ΕΣΠΔ) και τη συμφωνία μιας επιτροπής αποτελούμενης από εκπροσώπους των κρατών μελών
της ΕΕ. Η απόφαση αυτή, μαζί με την ισοδύναμή της που εγκρίθηκε σήμερα από την Ιαπωνία, θα
αρχίσει να ισχύει από σήμερα.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-421_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Tο σχέδιο απόφασης περί επάρκειας και συναφή έγγραφα
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την απόφαση περί επάρκειας ΕΕ - Ιαπωνίας
Δελτίο Τύπου σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης (5 Σεπτεμβρίου 2018)
Δελτίο Τύπου σχετικά με τα συμπεράσματα των συνομιλιών για την επάρκεια (17 Ιουλίου 2018)
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την απόφαση περί επάρκειας για την Ιαπωνία
Statement
________________________________________________________________________________
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τους κινδύνους που παρουσιάζουν τα συστήματα
χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές στην ΕΕ και περιγράφει τα μέτρα που
πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπισή τους
Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2019
Για πρώτη φορά, η Επιτροπή υπέβαλε ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με τα συστήματα
χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές που εφαρμόζουν ορισμένα κράτη μέλη
της ΕΕ.
Η έκθεση καταγράφει τις υφιστάμενες πρακτικές και εντοπίζει ορισμένους κινδύνους που
συνεπάγονται τα συστήματα αυτά για την ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια, τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά. Η έλλειψη
διαφάνειας στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα συστήματα αυτά και η έλλειψη συνεργασίας
μεταξύ των κρατών μελών επιτείνει ακόμη περισσότερο τους κινδύνους αυτούς, σύμφωνα με την
έκθεση.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-526_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τα συστήματα χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε
επενδυτές στην ΕΕ
Μελέτη για τα συστήματα ιθαγένειας
Ερωτήσεις και απαντήσεις
________________________________________________________________________________
Ετοιμότητα για το Brexit: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει δύο προτάσεις έκτακτης ανάγκης για
να συμβάλει στην άμβλυνση του αντικτύπου της αποχώρησης χωρίς συμφωνία για τον
αλιευτικό τομέα στην ΕΕ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 - 11

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2019
Λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την κύρωση της
συμφωνίας αποχώρησης, η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα δύο νομοθετικές προτάσεις για να
συμβάλει στην άμβλυνση του σημαντικού αντικτύπου που θα έχει η ενδεχόμενη αποχώρηση
χωρίς συμφωνία για τον αλιευτικό τομέα της ΕΕ.
Οι εν λόγω προτάσεις εντάσσονται στις εν εξελίξει εργασίες ετοιμότητας και έκτακτης ανάγκης
της Επιτροπής και θα συμβάλουν στη διασφάλιση συντονισμένης προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ αν
επικρατήσει αυτό το σενάριο.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-584_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Κείμενο των προτάσεων:
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας - COM(2019)48
 Άδειες αλιείας - COM(2019)49
Ιστότοπος της Επιτροπής σχετικά με την ετοιμότητα για το Brexit
________________________________________________________________________________
Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής: η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή
συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2019
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σήμερα σε προσωρινή συμφωνία
σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια νέα οδηγία σχετικά με την ισορροπία
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές. Ο πρώτος
αντιπρόεδρος, κ. Φρανς Τίμερμανς και οι επίτροποι κα. Μαριάν Τίσεν και κα. Βιέρα Γιούροβα
εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συμφωνία με την ακόλουθη δήλωση:
«Η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια καλή είδηση για τις οικογένειες στην Ευρώπη. Ο
ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων έχει ως στόχο τη βελτίωση της καθημερινής ζωής
των Ευρωπαίων. Η σημερινή προσωρινή συμφωνία δίνει στο όραμα αυτό συγκεκριμένη μορφή,
παρέχοντας στις οικογένειες εργαζόμενων γονέων και φροντιστών/-τριών μια πραγματική
επιλογή για το πώς να συνδυάζουν επαγγελματική και οικογενειακή ζωή. Πρόκειται για ένα
τεράστιο βήμα προς μια πιο κοινωνική Ευρώπη και δείχνει το πραγματικό πνεύμα του πυλώνα.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-424_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο Τύπου: Διαχείριση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων – η Επιτροπή
εγκρίνει τις πρώτες απτές πρωτοβουλίες
Ενημερωτικό δελτίο: Νέο ξεκίνημα για τη στήριξη του συνδυασμού επαγγελματικής και
προσωπικής ζωής για γονείς και παρέχοντες φροντίδα
Ευρωβαρόμετρο για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής
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Ενημερωτικό δελτίο: Κοινωνικές προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ
________________________________________________________________________________
Δήλωση του Προέδρου Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ επ' ευκαιρία της Ημέρας Μνήμης του
Ολοκαυτώματος 2019
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2019
«Η 27η Ιανουαρίου είναι αφιερωμένη στη μνήμη των έξι εκατομμυρίων Εβραίων γυναικών,
ανδρών και παιδιών, καθώς και όλων των άλλων θυμάτων, που δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια
του Ολοκαυτώματος. Σαν σήμερα πριν από 74 χρόνια, οι συμμαχικές δυνάμεις απελευθέρωσαν το
στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς-Μπιρκενάου, όπου ανακάλυψαν ότι συνέβαιναν
απερίγραπτες φρικαλεότητες. Το μίσος κατά “του άλλου” μετατρεπόταν στη θανάτωση “του
άλλου”.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-541_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις δράσεις της ΕΕ κατά του αντισημιτισμού
Ευρωβαρόμετρο — Αντίληψη για τον αντισημιτισμό (Ιανουάριος 2019)
Έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για τον αντισημιτισμό (Δεκέμβριος 2018)
Δήλωση σχετικά με τη Δήλωση του Συμβουλίου για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού
Δράσεις της ΕΕ κατά του αντισημιτισμού
________________________________________________________________________________
Δέσμη παραβάσεων Ιανουαρίου: κυριότερες αποφάσεις
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2019
Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»), στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις
παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις
υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν
διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής
εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω
ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 87
υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να
χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το
πλήρες MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που
ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_el.pdf
________________________________________________________________________________
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Τιμαριθμική αναπροσαρμογή των οικογενειακών παροχών: η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί
παραβάσει κατά της Αυστρίας
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2019
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στην Αυστρία προειδοποιητική επιστολή η οποία
αφορά τη νέα νομοθεσία βάσει της οποίας οι πολίτες της ΕΕ που εργάζονται στην Αυστρία
βρίσκονται αντιμέτωποι με τιμαριθμική αναπροσαρμογή των οικογενειακών παροχών και των
μειώσεων φόρου οικογενειών τις οποίες δικαιούνται, στην περίπτωση που τα τέκνα τους
διαμένουν στο εξωτερικό.
Από την 1η Ιανουαρίου 2019 η Αυστρία εξαρτά τις οικογενειακές παροχές και τις μειώσεις φόρου
για τις οικογένειες που χορηγούνται για τέκνα που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος από το
κόστος ζωής στο εν λόγω κράτος μέλος. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί πολίτες της ΕΕ οι οποίοι
εργάζονται στην Αυστρία και συνεισφέρουν στο αυστριακό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και
φορολογίας με τον ίδιο τρόπο όπως και οι τοπικοί εργαζόμενοι θα λαμβάνουν χαμηλότερες
παροχές απλώς και μόνο διότι τα τέκνα τους διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-463_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά με τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ

Σχετικά με τις κυριότερες αποφάσεις όσον αφορά τη δέσμη παραβάσεων του
Ιανουαρίου του 2019, βλ. το πλήρες ενημερωτικό σημείωμα MEMO/19/462.

Σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει γενικά, βλ. το ενημερωτικό σημείωμα
MEMO/12/12 ή αυτό το ενημερωτικό γράφημα.

Σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει της ΕΕ
Ακολουθήστε την κ. Μαριάν Τίσεν στο Facebook και στο Twitter.
Εγγραφείτε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
________________________________________________________________________________
Η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες και οι
πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να επωφελούνται πλήρως από την ενιαία αγορά της ΕΕ για τις
υπηρεσίες
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2019
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε αποφάσεις για υποθέσεις παραβάσεων που αφορούν 27
κράτη μέλη, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τις
υπηρεσίες και τα επαγγελματικά προσόντα.
Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση για την ενιαία αγορά του Νοεμβρίου 2018, οι πολίτες και οι
επιχειρήσεις μπορούν να αποκομίσουν τα πολυάριθμα οφέλη της ενιαίας αγοράς μόνον όταν οι
κοινώς συμφωνημένοι κανόνες λειτουργούν αποτελεσματικά στην πράξη. Σήμερα, η Επιτροπή
λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει την τήρηση των ενωσιακών κανόνων στον τομέα των
υπηρεσιών. Παρόλο που οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα της οικονομίας της ΕΕ, μια
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σειρά φραγμών εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού του
τομέα των υπηρεσιών προς όφελος των καταναλωτών, των ατόμων που αναζητούν εργασία και
των επιχειρήσεων, καθώς και τη δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-467_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
 Για τις κυριότερες αποφάσεις σχετικά με τη δέσμη παραβάσεων του Ιανουαρίου του 2019,
βλ. το πλήρες MEMO/19/462.
 Για τη γενική διαδικασία επί παραβάσει, βλ. MEMO/12/12.
 Για την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει.
________________________________________________________________________________
Πρόγραμμα Erasmus+: Άλλη μια χρονιά ρεκόρ το 2017
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2019
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την ετήσια έκθεσή της για το πρόγραμμα Erasmus+,
η οποία δείχνει ότι η συμμετοχή είναι μεγαλύτερη από ποτέ, ενώ ο αριθμός των έργων που
υποστηρίζονται εξακολουθεί να αυξάνεται. Ταυτόχρονα, το Erasmus+ γίνεται ένα πρόγραμμα με
ολοένα λιγότερους αποκλεισμούς και με περισσότερο διεθνή χαρακτήρα.
Το 2017 η ΕΕ επένδυσε στο πρόγραμμα το ποσό ρεκόρ των 2,6 δισ. ευρώ, το οποίο
αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 13 % σε σύγκριση με το 2016. Κατ' αυτόν τον τρόπο, μπόρεσαν να
δοθούν στους νέους περισσότερες ευκαιρίες από ποτέ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το Erasmus+
βρίσκεται σταθερά σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου του, να παρέχει στήριξη στο 3,7 %
των νέων στην ΕΕ από το 2014 έως το 2020. Η έκθεση τονίζει επίσης ότι το πρόγραμμα γίνεται
ολοένα και πιο ανοικτό για τα άτομα που προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα, καθώς και
για μικρότερες οργανώσεις.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-601_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Πρόγραμμα Erasmus+: Ετήσια έκθεση 2017, γενικά ενημερωτικά δελτία και ενημερωτικά δελτία
ανά χώρα
________________________________________________________________________________
Αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων: πωλήθηκε το 99 % των δημόσιων αποθεμάτων
αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2019
Χάρη στην τελευταία επιτυχημένη πώληση με διαγωνισμό των δημόσιων αποθεμάτων
αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη, το 99 % των συνολικών αποθεμάτων που είχε αγοράσει
και διαχειριζόταν η Επιτροπή έχουν πλέον πωληθεί.
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Τα αποθέματα διατέθηκαν με σύνεση, ώστε να διαφυλαχθεί η ισορροπία της αγοράς και να
στηριχθεί η ανάκαμψη του γαλακτοκομικού τομέα, ύστερα από την κρίση της αγοράς του
2015-2016.
Συνολικά, είχαν αγοραστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 380 000 τόνοι αποκορυφωμένου
γάλακτος σε σκόνη μεταξύ 2015 και 2017, μέσω της δημόσιας παρέμβασης για τη σταθεροποίηση
της αγοράς και τη στήριξη του εισοδήματος των γεωργών. Στα τέλη του 2016, η Επιτροπή
ξεκίνησε διαδικασία μηνιαίων και αργότερα διμηνιαίων δημόσιων διαγωνισμών για την
προσεκτική εκ νέου πώληση των προϊόντων στην αγορά.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-623_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό δελτίο «Διαχείριση της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων της ΕΕ 2014-2019»
Παρατηρητήριο της Αγοράς Γάλακτος
Επισκόπηση των αποθεμάτων και των διαγωνισμών
________________________________________________________________________________
Κοινή δήλωση του πρώτου αντιπροέδρου κ. Tίμερμανς, του αντιπροέδρου κ. Άνσιπ και των
επιτρόπων κ. Γιούροβα και κ. Γκαμπριέλ με την ευκαιρία της ημέρας προστασίας των
δεδομένων
Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2019
«Η φετινή ημέρα προστασίας των δεδομένων γιορτάζεται οκτώ μήνες μετά την έναρξη
εφαρμογής του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στις 25 Μαΐου 2018. Είμαστε
περήφανοι που έχουμε τους ισχυρότερους και πιο σύγχρονους κανόνες για την προστασία των
δεδομένων στον κόσμο, οι οποίοι καθίστανται παγκόσμιο πρότυπο.
Η υπόθεση Facebook/Cambridge Analytica και οι πρόσφατες παραβιάσεις δεδομένων κατέδειξαν
ότι πράττουμε το σωστό. Αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μόνο η προστασία της ιδιωτικής μας
ζωής, αλλά και η προστασία των δημοκρατιών μας και η διασφάλιση της βιωσιμότητας των
οικονομιών μας που βασίζονται στα δεδομένα.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-662_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Γράφημα — Ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων σε αριθμούς
Ενημερωτικό δελτίο «κατάρριψης μυθευμάτων»
Διαδικτυακό εργαλείο
Kατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής
Επτά βήματα για τις επιχειρήσεις για να είστε έτοιμοι για τον Γενικό Κανονισμό για την
Προστασία των Δεδομένων
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τις αρχές προστασίας δεδομένων
Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ για την
προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της εκλογικής διαδικασίας
________________________________________________________________________________
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Κοινή δήλωση του Προέδρου Γιούνκερ, της Ύπατης εκπροσώπου/Αντιπροέδρου Φεντερίκα
Μογκερίνι και του Επιτρόπου Χαν σχετικά με την έγκριση της συμφωνίας των Πρεσπών από το
Κοινοβούλιο της Ελλάδας.
Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2019
Χαιρετίζουμε θερμά το επόμενο καθοριστικό βήμα στην επικύρωση της συμφωνίας των
Πρεσπών, το οποίο έγινε με τη σημερινή ψηφοφορία του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Από την πολύ αρχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστηρίξει σθεναρά την ιστορική συμφωνία που
υπέγραψαν οι πρωθυπουργοί Τσίπρας και Ζάεφ, μετά από διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα του
ΟΗΕ. Χρειάστηκε πολιτικό θάρρος, ηγεσία και ευθύνη από όλες τις πλευρές για την επίλυση μιας
από τις πιο εδραιωμένες αντιπαραθέσεις στην περιοχή. Και οι δύο χώρες άδραξαν αυτή τη
μοναδική ευκαιρία, η οποία αποτελεί παράδειγμα συμφιλίωσης για την Ευρώπη στο σύνολό της
και θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής.
Ενώ προσβλέπουμε στα επόμενα διαδικαστικά βήματα που οδηγούν στην πλήρη εφαρμογή της
συμφωνίας, μπορούμε ήδη να πούμε με σιγουριά σήμερα ότι η Αθήνα και τα Σκόπια έχουν μαζί
γράψει μια νέα σελίδα στο κοινό μας μέλλον στην ΕΕ.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-704_el.pdf
________________________________________________________________________________
76 εταίροι ξεκινούν συνομιλίες στο πλαίσιο του ΠΟΕ για το ηλεκτρονικό εμπόριο*
Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2019
Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, 76 εταίροι —η Ευρωπαϊκή Ένωση και 48 άλλα
μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)— αποφάσισαν σήμερα να ξεκινήσουν
διαπραγματεύσεις για τη θέσπιση παγκόσμιων κανόνων για το ηλεκτρονικό εμπόριο.
Η επίτροπος Εμπορίου κ. Σεσίλια Μάλμστρομ δήλωσε: «Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τόσοι
πολλοί εταίροι συμμετέχουν σε αυτή τη σημαντική εμπορική πρωτοβουλία. Το ηλεκτρονικό
εμπόριο αποτελεί πραγματικότητα στις περισσότερες περιοχές του κόσμου και, ως εκ τούτου, το
οφείλουμε στους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας να παράσχουμε ένα προβλέψιμο,
αποτελεσματικό και ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον για το εμπόριο. Ανυπομονούμε να
συνεργαστούμε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη του ΠΟΕ, με ευέλικτο και ρεαλιστικό τρόπο, για
να δημιουργήσουμε μια πραγματικά ολοκληρωμένη και φιλόδοξη δέσμη κανόνων».
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-684_el.pdf
________________________________________________________________________________
Ανταγωνισμός: σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής, η ενεργός επιβολή των κανόνων του
ανταγωνισμού ευνοεί την πρόσβαση σε οικονομικώς προσιτά και καινοτόμα φάρμακα
Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2019
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση από την οποία προκύπτει ότι η ενεργός επιβολή της
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, στον φαρμακευτικό κλάδο
συμβάλλει στην παροχή οικονομικώς πιο προσιτών φαρμάκων και περισσότερων επιλογών για
τους ασθενείς και τα συστήματα υγείας, ενώ προωθεί και την περαιτέρω καινοτομία.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-741_el.pdf
________________________________________________________________________________
Προστασία των εργαζομένων από καρκινογόνες χημικές ουσίες: Η επίτροπος κ. Τίσεν εκφράζει
την ικανοποίησή της για την τρίτη συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2019
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατέληξαν σήμερα σε προσωρινή
συμφωνία σχετικά με την τρίτη πρόταση της Επιτροπής για τη διεύρυνση του καταλόγου των
αναγνωρισμένων καρκινογόνων χημικών ουσιών στον χώρο εργασίας. Με τη συμφωνία αυτή,
άλλες 5 καρκινογόνες χημικές ουσίες θα καλύπτονται από την οδηγία για τους καρκινογόνους και
μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων
και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού, κ. Μαριάν Τίσεν, επικρότησε τη συμφωνία με την
ακόλουθη δήλωση:
«Με τρεις διαδοχικές επικαιροποιήσεις της οδηγίας για τους καρκινογόνους και
μεταλλαξιογόνους παράγοντες, κάναμε ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των ευρωπαίων
εργαζομένων από τον μεγαλύτερο σιωπηλό δολοφόνο στον χώρο εργασίας: τον καρκίνο. Η
σημερινή συμφωνία σχετικά με την τρίτη πρόταση της Επιτροπής θα βελτιώσει τις συνθήκες
εργασίας για περισσότερους από 1 εκατομμύριο εργαζόμενους στην ΕΕ και θα αποτρέψει
περισσότερα από 22.000 περιστατικά ασθενειών σχετιζόμενων με την εργασία. Η συμφωνία θα
βελτιώσει την υγιεινή και την ασφάλεια των χώρων εργασίας, κάτι που αποτελεί βασική αρχή του
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Θα εξασφαλίσει, για παράδειγμα, καλύτερη
προστασία των εργαζομένων στην παραγωγή μπαταριών νικελίου-καδμίου, στην εξαγωγή
ψευδαργύρου και χαλκού με τήξη, και στους κλάδους των εργαστηρίων, των ηλεκτρονικών, των
κηδειών και της ταρίχευσης, των κατασκευών, της υγείας, των πλαστικών και της ανακύκλωσης.
Παράλληλα, η ύπαρξη σαφών και απλών κανόνων για την υγεία και την ασφάλεια σε σχέση με
αυτές τις 5 χημικές ουσίες θα ωφελήσει τις επιχειρήσεις στην εσωτερική αγορά. Ιδιαίτερη
προσοχή δόθηκε στην υποστήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά τη
συμμόρφωσή τους με τους νέους κανόνες.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-683_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή παίρνει πρόσθετα μέτρα για την καλύτερη προστασία των
εργαζομένων από καρκινογόνες χημικές ουσίες
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Η Επιτροπή παρακολουθεί την προστασία των εργαζομένων από
καρκινογόνες χημικές ουσίες: συχνές ερωτήσεις σχετικά με την τρίτη αναθεώρηση της οδηγίας
για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες
Ακολουθήστε τη Mαριάν Τίσεν στο Facebook και το Twitter
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Εγγραφείτε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
________________________________________________________________________________
Διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο: Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία επί των προτάσεων
για τη διευκόλυνση των πωλήσεων αγαθών και της προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου και
υπηρεσιών στην ΕΕ
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2019
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σήμερα σε προσωρινή συμφωνία επί
των προτάσεων που είχε υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2015 σχετικά με τις
διαδικτυακές πωλήσεις αγαθών και την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών.
Μετά τον κανονισμό για τον τερματισμό του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού, ο
οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2018, η νέα συμφωνία επί των κανόνων για τις
ψηφιακές συμβάσεις αποτελεί την τελευταία απόδειξη του πώς η στρατηγική για την ψηφιακή
ενιαία αγορά οδηγεί σε συγκεκριμένα οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-742_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ενιαία Αγορά: Ανακοίνωση του προέδρου της Επιτροπής, κ. Γιούνκερ —
βίντεο
Ιστοσελίδα για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά (#DigitalSingleMarket)
Μια ψηφιακή ενιαία αγορά για την Ευρώπη: η Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για την
υλοποίησή της (6 Μαΐου 2015)
________________________________________________________________________________
Κανόνες περί περιουσιακών σχέσεων των διεθνών ζευγαριών στην Ευρώπη: από σήμερα
ισχύουν νέοι κανόνες 18 κράτη μέλη
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2019
Από σήμερα ισχύουν οι κανονισμοί της ΕΕ για την αποσαφήνιση των κανόνων που εφαρμόζονται
στις περιουσιακές σχέσεις των διεθνών έγγαμων ζευγαριών ή καταχωρισμένων συντρόφων.
Οι κανονισμοί θεσπίζουν σαφείς κανόνες για τις περιπτώσεις διαζυγίου ή θανάτου και θέτουν
τέλος στις παράλληλες και ενδεχομένως αντικρουόμενες διαδικασίες σε διάφορα κράτη μέλη,
όπως για παράδειγμα όσον αφορά τα περιουσιακά θέματα ή τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Με λίγα λόγια, θα συμβάλουν στη μεγαλύτερη νομική σαφήνεια για τα διεθνή ζευγάρια.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-681_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό δελτίο: Κανονισμοί της ΕΕ σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις των διεθνών
ζευγαριών
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Κανονισμοί της ΕΕ σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις των διεθνών ζευγαριών, που καλύπτουν
τόσο τους γάμους όσο και τα σύμφωνα συμβίωσης
Απόφαση (ΕΕ) 2016/954 του Συμβουλίου, της 9ης Ιουνίου 2016, για την έγκριση ενισχυμένης
συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της
αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων για τις περιουσιακές σχέσεις των διεθνών ζευγαριών,
που καλύπτει τόσο τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων όσο και τις περιουσιακές σχέσεις των
καταχωρισμένων συντρόφων
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1103 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2016, για τη θέσπιση ενισχυμένης
συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της
αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1104 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2016, για τη θέσπιση ενισχυμένης
συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της
αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των
καταχωρισμένων συντρόφων
Περισσότερες πληροφορίες: οικογενειακό δίκαιο
________________________________________________________________________________
Κώδικας δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση: η Επιτροπή καλεί τους υπογράφοντες να
εντείνουν τις προσπάθειές τους
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2019
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τις πρώτες εκθέσεις που υπέβαλαν οι υπογράφοντες
τον κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση ο οποίος υπογράφηκε τον Οκτώβριο του
2018. Η Επιτροπή επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί, καλεί ωστόσο τους υπογράφοντες
να εντείνουν τις προσπάθειές τους ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019.
Οι εταιρείες Google, Facebook, Twitter και Mozilla, καθώς και επαγγελματικές ενώσεις που
εκπροσωπούν τον διαφημιστικό κλάδο υπέβαλαν σήμερα τις πρώτες εκθέσεις τους σχετικά με
μέτρα που λαμβάνουν επί του παρόντος, προκειμένου να συμμορφωθούν με τον κώδικα
δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση. Έχουν πραγματοποιηθεί ορισμένα βήματα προόδου,
ιδίως όσον αφορά την κατάργηση ψεύτικων λογαριασμών και τον περιορισμό της προβολής
ιστότοπων που προωθούν την παραπληροφόρηση. Ωστόσο, χρειάζονται πρόσθετα μέτρα για να
εξασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια των πολιτικών διαφημίσεων έως την έναρξη της εκστρατείας
για τις ευρωπαϊκές εκλογές σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ώστε να διευκολυνθεί η κατάλληλη
πρόσβαση σε δεδομένα των πλατφορμών για ερευνητικούς σκοπούς, και να διασφαλιστεί η
κατάλληλη συνεργασία μεταξύ πλατφορμών και μεμονωμένων κρατών μελών μέσω σημείων
επαφής στο Σύστημα Ταχείας Ειδοποίησης.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-746_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Εκθέσεις των υπογραφόντων τον κώδικα δεοντολογίας
Δελτίο Τύπου: Μια Ευρώπη που προστατεύει: η ΕΕ εντείνει τη δράση κατά της
παραπληροφόρησης
Ενημερωτικό δελτίο: Σχέδιο δράσης κατά της παραπληροφόρησης
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Ανακοίνωση για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο: μια ευρωπαϊκή
προσέγγιση
Ιστότοπος EU vs disinfo
________________________________________________________________________________
Βιωσιμότητα: η Επιτροπή παρουσιάζει έγγραφο προβληματισμού για μια πιο βιώσιμη Ευρώπη
έως το 2030
Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2019
Στο πλαίσιο της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης, που ξεκίνησε με τη Λευκή Βίβλο της
Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2017, η Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα ένα έγγραφο προβληματισμού
για μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030.
Δίνοντας συνέχεια στην ομιλία του προέδρου Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, το
σημερινό έγγραφο αποτελεί μέρος της σθεναρής δέσμευσης της ΕΕ να παρουσιάσει
αποτελέσματα ως προς τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και
της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Επανεξετάζοντας το εύρος των
προκλήσεων για την Ευρώπη και παρουσιάζοντας ενδεικτικά σενάρια για το μέλλον, το έγγραφο
αυτό επιδιώκει να πυροδοτήσει τη συζήτηση για το πώς θα επιτευχθούν καλύτερα αυτοί οι
στόχοι και πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλει με τον καλύτερο τρόπο έως το 2030. Με
βάση όσα έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, αυτά τα σενάρια υπογραμμίζουν ότι πρέπει να
αναληφθούν περαιτέρω ενέργειες εάν η ΕΕ και ο κόσμος θέλουν να εξασφαλίσουν ένα βιώσιμο
μέλλον για την ευημερία των πολιτών.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-701_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό δελτίο: Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030
Έγγραφο προβληματισμού: Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030
Παραρτήματα του σημερινού εγγράφου προβληματισμού:
 Η συμβολή της Επιτροπής Γιούνκερ στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης
 Οι επιδόσεις της ΕΕ ως προς τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης
 Συμβολή της πολυσυμμετοχικής πλατφόρμας για τους ΣΒΑ στο έγγραφο προβληματισμού
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Έκθεση της ΕΕ σχετικά με τη συνοχή της
αναπτυξιακής πολιτικής για το 2019
Λευκή Βίβλος για το μέλλον της Ευρώπης (1 Μαρτίου 2017) και προηγούμενα έγγραφα
προβληματισμού
Έκθεση της Eurostat για την παρακολούθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης
Καθαρός πλανήτης για όλους: στρατηγική για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050
________________________________________________________________________________
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τελική δέσμη μέτρων έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση
αποχώρησης χωρίς συμφωνία, όσον αφορά τους φοιτητές Erasmus+, τους κανόνες
συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και τον προϋπολογισμό της ΕΕ
Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2019
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Λόγω του αυξανόμενου κινδύνου αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στις 30
Μαρτίου του τρέχοντος έτους χωρίς συμφωνία (σενάριο «αποχώρησης χωρίς συμφωνία»), η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την τελική δέσμη προτάσεων έκτακτης ανάγκης στον
τομέα του προγράμματος Erasmus+, του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης
και του προϋπολογισμού της ΕΕ.
Οι εν λόγω προτάσεις ακολουθούν τις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50) του
Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου 2018 να ενταθούν οι εργασίες ετοιμότητας σε όλα τα επίπεδα,
και την έγκριση στις 19 Δεκεμβρίου 2018 του σχεδίου δράσης έκτακτης ανάγκης της Επιτροπής,
συμπεριλαμβανομένων περισσότερων νομοθετικών μέτρων, καθώς και τις προτάσεις έκτακτης
ανάγκης της τελευταίας εβδομάδας για τον αλιευτικό τομέα της ΕΕ. Οι προτάσεις αυτές
προστίθενται στις εκτενείς εργασίες ετοιμότητας που ανάλαβε η Επιτροπή από τον Δεκέμβριο του
2017, όπως ορίστηκε στις προηγούμενες ανακοινώσεις σχετικά με την ετοιμότητα.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-743_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες:
Σελίδα με συλλογή των κειμένων που εγκρίθηκαν σήμερα
Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με το «Σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης» της Επιτροπής, της
19ης Δεκεμβρίου 2019
O ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ετοιμότητα για το Brexit (συμπερ.
«Ανακοινώσεων σχετικά με την ετοιμότητα για το Brexit»)
Διαφάνειες σχετικά με την ετοιμότητα
________________________________________________________________________________
Εμπορικές συνομιλίες ΕΕ-ΗΠΑ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση προόδου
Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2019
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής
δήλωσης που εξέδωσαν οι πρόεδροι κ. Γιούνκερ και κ. Τραμπ στις 25 Ιουλίου 2018.
Σύμφωνα με τη δέσμευση της Επιτροπής για διαφάνεια, η έκθεση παρουσιάζει λεπτομερώς την
πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις συνομιλίες μέχρι σήμερα. Το έγγραφο διαβιβάστηκε σήμερα
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη.
Η κοινή δήλωση σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης στις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ,
αποτρέποντας την κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων και διαμορφώνοντας θετική ατζέντα
όσον αφορά το διατλαντικό εμπόριο. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να συστήσουν εκτελεστική
ομάδα εργασίας, προκειμένου να προωθηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας. Από την
πλευρά της ΕΕ, η εκτελεστική ομάδα εργασίας έχει επικεφαλής την κ. Σεσίλια Μάλμστρομ, την
επίτροπο Εμπορίου της ΕΕ, και, από την πλευρά των ΗΠΑ, οι συνομιλίες διεξάγονται υπό την
καθοδήγηση του εκπροσώπου εμπορίου των ΗΠΑ, κ. Ρόμπερτ Λαϊτχάιζερ.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-784_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
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Ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τις εργασίες της εκτελεστικής ομάδας εργασίας
Κοινή δήλωση
Εμπορικές συνομιλίες ΕΕ-ΗΠΑ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σχέδια διαπραγματευτικών
εντολών
________________________________________________________________________________
Τίθεται σε ισχύ η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ιαπωνίας
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2019
Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας τίθεται σε ισχύ
την 1η Φεβρουαρίου 2019. Οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη και την
Ιαπωνία μπορούν πλέον να επωφεληθούν από τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερων εμπορικών
συναλλαγών στον κόσμο.
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε σχετικά: «Η Ευρώπη και η
Ιαπωνία στέλνουν ένα μήνυμα στον κόσμο σχετικά με το μέλλον του ανοικτού και δίκαιου
εμπορίου. Ανοίγουμε μια νέα αγορά στην οποία ζουν 635 εκατομμύρια άνθρωποι και που
αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος,
φέρνοντας τους λαούς της Ευρώπης και της Ιαπωνίας πιο κοντά από ποτέ. Η νέα συμφωνία θα
προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές και χαμηλότερες τιμές· θα προστατεύσει
σημαντικά ευρωπαϊκά προϊόντα στην Ιαπωνία και αντίστροφα, όπως το αυστριακό Tiroler Speck ή
το βόειο κρέας Kobe· θα δώσει στις μικρές επιχειρήσεις και των δύο μερών την ευκαιρία να
επεκταθούν σε μια εντελώς νέα αγορά· θα έχει ως αποτέλεσμα οι ευρωπαϊκές εταιρείες να
εξοικονομούν ετησίως 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε δασμούς και θα δώσει ισχυρή ώθηση στο
μεταξύ μας εμπόριο. Πάνω απ' όλα, η συμφωνία μας δείχνει ότι το εμπόριο δεν αφορά μόνο
ποσοστώσεις και δασμούς, ή εκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Αφορά αξίες, αρχές και όρους
δίκαιης μεταχείρισης. Εξασφαλίζει ότι οι αρχές μας σε τομείς όπως η εργασία, η ασφάλεια, το
κλίμα και η προστασία των καταναλωτών αποτελούν τον χρυσό κανόνα παγκοσμίως. Αυτό είναι
κάτι που συμβαίνει μόνο όταν συνεργάζεσαι με τους πλέον φυσικούς εταίρους, με τους οποίους,
ενώ σας χωρίζουν χιλιάδες χιλιόμετρα, παραμένετε ενωμένοι ως προς τη φιλία και τις αξίες.»
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-785_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης
Ειδικός δικτυακός τόπος που περιλαμβάνει:
 το κείμενο της εμπορικής συμφωνίας,
 μαρτυρίες εξαγωγέων,
 διαδραστικό χάρτη των επιχειρήσεων της ΕΕ που πραγματοποιούν εξαγωγές στην Ιαπωνία
και ενημερωτικά δελτία που παρουσιάζουν τον αντίκτυπο σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ
(Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία,
Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία,
Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία,
Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο),
 Ενημερωτικά δελτία:
o Μια νέα εμπορική συμφωνία της ΕΕ με την Ιαπωνία
o Γεωργία
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Μέτρα για την ασφάλεια των τροφίμων και μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής
προστασίας (υγεία των ζώων και των φυτών)
o Πρόσβαση στην αγορά
o Αρχή της προφύλαξης
o Δημόσιες συμβάσεις
o Ρυθμιστική συνεργασία
o Βιώσιμη ανάπτυξη
 Ενημερωτικά γραφήματα:
o Γεωργία
o Στοιχεία και αριθμοί
o Τι περιλαμβάνει η σημερινή συμφωνία;
o Γιατί έχει σημασία
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: @Trade_EU
________________________________________________________________________________
o
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
EUROPE DIRECT – INFORMATION CENTER (EDIC)
Οδός : Π. Πετρουτσόπουλου 10
Τ.Κ. : 453 33, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ώρες λειτουργίας για το κοινό :
Δευτέρα ως Παρασκευή από 08:00 – 14:00

Τηλ. : 2651 607 231
URL : www.edic.gr, www.europedirect.gr
email : info@edic.gr
Facebook: www.facebook.com/EuropeDirect.Epirus.Ioannina

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ
και για τα 28 κράτη μέλη : 00 800 6 7 8 9 10 11
________________________________________________________________________________
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

http://europa.eu/

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ στην ΕΛΛΑΔΑ

http://ec.europa.eu/greece/index_el.htm

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ στην
ΕΛΛΑΔΑ

http://www.europarl.gr/el

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

Η Ευρώπη σου: ΠΟΛΙΤΕΣ
Βοήθεια και συμβουλές προς τους υπηκόους της ΕΕ
και τις οικογένειες τους.

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

Η Ευρώπη σου: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

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

________________________________________________________________________________
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