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Πιο ασφαλές πόσιμο νερό για όλους τους Ευρωπαίους
Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2018
Η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που προτείνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
βελτιώσει την ποιότητα του πόσιμου νερού, αλλά και την πρόσβαση σ' αυτό ενώ παράλληλα θα
προσφέρει καλύτερη ενημέρωση στους πολίτες
Το δικαίωμα για πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες καλής ποιότητας, όπως είναι η ύδρευση, είναι
μία από τις αρχές που διέπουν τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος
εγκρίθηκε ομόφωνα από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στη σύνοδο κορυφής του
Γκέτεμποργκ. Η σημερινή νομοθετική πρόταση αποσκοπεί στην κατοχύρωση του δικαιώματος
αυτού και, ως εκ τούτου, ανταποκρίνεται στην πρώτη επιτυχή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών
με τίτλο «Right2Water» (Δικαίωμα στο νερό) η οποία συγκέντρωσε 1,6 εκατομμύρια υπογραφές
για την υποστήριξη της βελτίωσης της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό για όλους τους
Ευρωπαίους. Eπιπλέον, η παρούσα πρόταση επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση των καταναλωτών
εξασφαλίζοντας ότι οι φορείς ύδρευσης παρέχουν στους καταναλωτές σαφέστερη ενημέρωση
σχετικά με την κατανάλωση του νερού, τη διάρθρωση του κόστους, καθώς την τιμή ανά λίτρο
επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση με την τιμή του εμφιαλωμένου νερού. Η προσέγγιση αυτή
αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων για τη μείωση της άσκοπης
χρήσης πλαστικών υλικών και τον περιορισμό του αποτυπώματος άνθρακα της ΕΕ, καθώς και
στην επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Περισσότερα :
Πρόταση για αναθεώρηση της οδηγίας
Εκτίμηση επιπτώσεων και Περίληψη της εκτίμησης επιπτώσεων
Ενημερωτικό δελτίο: Πιο ασφαλές πόσιμο νερό για όλους τους Ευρωπαίους
Απάντηση της Επιτροπής στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Right2Water»
Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων
Οδηγία για το πόσιμο νερό
Στρατηγική της ΕΕ για τις πλαστικές ύλες
Αναθεώρηση της οδηγίας για το πόσιμο νερό

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-429_el.pdf
________________________________________________________________________________

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει το παρατηρητήριο - φόρουμ της ΕΕ για την τεχνολογία
blockchain
Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2018
Η Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα το παρατηρητήριο - φόρουμ της ΕΕ για την τεχνολογία blockchain
με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον ευρωβουλευτή
Jakob von Weizsäcker, αρμόδιο για την πρόσφατη έκθεση σχετικά με τα εικονικά νομίσματα.
Το παρατηρητήριο - φόρουμ για την τεχνολογία blockchain θα προβάλλει τις κυριότερες εξελίξεις
αυτής της τεχνολογίας, θα προωθεί ευρωπαϊκούς φορείς και θα ενισχύει την ευρωπαϊκή
συνεργασία με διάφορους ενδιαφερομένους που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που απαιτούν
χρήση της blockchain.
Η τεχνολογία blockchain, η οποία αποθηκεύει δέσμες πληροφοριών κατανεμημένων σε ολόκληρο
το δίκτυο, θεωρείται ως μια επαναστατική καινοτομία, καθώς συνεπάγεται υψηλά επίπεδα
ιχνηλασιμότητας και ασφάλειας στις διαδικτυακές οικονομικές συναλλαγές. Η τεχνολογία αυτή
αναμένεται να επηρεάσει τις ψηφιακές υπηρεσίες και να μετασχηματίσει τα επιχειρηματικά
μοντέλα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η ασφάλιση, τα
χρηματοοικονομικά, η ενέργεια, η εφοδιαστική, η διαχείριση των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας και οι δημόσιες υπηρεσίες.
Περισσότερα:
Ενημερωτικό δελτίο για την blockchain,
Τεχνολογίες blockchain
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-521_el.pdf
________________________________________________________________________________
Διαγωνισμός Juvenes Translatores: ανακοίνωση των φετινών νικητών του διαγωνισμού
μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης «Juvenes
Translatores»
Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2018
Συγχαρητήρια στους 28 ταλαντούχους μαθητές για τη νίκη τους στον διαγωνισμό μετάφρασης για
τα σχολεία «Juvenes Translatores» για το 2017-2018! Οι νικητές θα έρθουν στις 10 Απριλίου στις
Βρυξέλλες, για να παραλάβουν το βραβείο τους για την καλύτερη μετάφραση που υποβλήθηκε
από τη χώρα τους.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τα ονόματα των νικητών του ετήσιου μεταφραστικού
της διαγωνισμού «Juvenes Translatores». Συνολικά 28 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ένας από κάθε κράτος μέλος, θα προσκληθούν στις Βρυξέλλες στις 10 Απριλίου για να
παραλάβουν τα βραβεία και τα διπλώματά τους από τον επίτροπο Προϋπολογισμού και
Ανθρώπινων Πόρων, κ. Günther H. Oettinger.
Περισσότερα :
- Διαγωνισμός Juvenes Translatores: http://ec.europa.eu/translatores
- Ακολουθήστε τον επίτροπο κ. Günther H. Oettinger στο Twitter: @GOettingerEU
- Ακολουθήστε τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης στο Twitter: @Translatores
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-543_el.pdf

________________________________________________________________________________
Κοινή δήλωση με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας μηδενικής ανοχής στον ακρωτηριασμό
των γυναικείων γεννητικών οργάνων
Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2018
Με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας μηδενικής ανοχής στον ακρωτηριασμό των γυναικείων
γεννητικών οργάνων, η κ. Federica Mogherini, Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας / Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Johannes
Hahn, επίτροπος αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις για τη
Διεύρυνση, ο κ. Neven Mimica, επίτροπος αρμόδιος για τη διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη και η
κ. Vĕra Jourová, επίτροπος αρμόδια για τη Δικαιοσύνη, τους Καταναλωτές και την Ισότητα των
Φύλων, ένωσαν τις φωνές τους για να επαναλάβουν την ακλόνητη δέσμευση της ΕΕ για την
εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και έκαναν την ακόλουθη
δήλωση:
«Με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας μηδενικής ανοχής στον ακρωτηριασμό των γυναικείων
γεννητικών οργάνων, επιβεβαιώνουμε την αμετάκλητη απόφασή μας να τεθεί τέλος στην
πρακτική αυτή η οποία είναι επώδυνη, τραυματική και έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις για την
υγεία. Πρακτική η οποία σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις εφαρμόζεται σε παιδιά. Πρακτική η
οποία αποτελεί παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακραία μορφή
διάκρισης κατά των γυναικών και των κοριτσιών.
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-601_el.pdf
________________________________________________________________________________
Ε&Α: Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια και αυξημένη δέσμευση
της ΕΕ απέναντί τους
Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2018
Γιατί εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη στρατηγική;
Στην ομιλία του τού 2017 για την κατάσταση της Ένωσης, ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ
επιβεβαίωσε εκ νέου το ευρωπαϊκό μέλλον των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων: «Αν θέλουμε
μεγαλύτερη σταθερότητα στη γειτονιά μας, τότε θα πρέπει να διατηρήσουμε μια αξιόπιστη
προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια». Όπως είπε ο Πρόεδρος: «Τα μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πάνω από 27. Οι υποψήφιες προς προσχώρηση χώρες πρέπει να
δώσουν τη μέγιστη προτεραιότητα στο κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη
δικαιώματα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων». Η προοπτική προσχώρησης στην ΕΕ των
Δυτικών Βαλκανίων βάσει των επιδόσεών τους είναι προς το συμφέρον της ίδιας της ΕΕ στον
τομέα της πολιτικής, της ασφάλειας και της οικονομίας. Είναι γεωστρατηγική επένδυση σε μια
σταθερή, ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη βασιζόμενη σε κοινές αξίες. Σκοπός της στρατηγικής είναι
να δημιουργήσει μια ανανεωμένη δυναμική μεταρρυθμίσεων στην περιοχή ώστε να δοθεί
απάντηση στις συγκεκριμένες καίριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα Δυτικά Βαλκάνια. Η
στρατηγική διευρύνει επίσης τη στήριξη της ΕΕ στις προσπάθειες των Δυτικών Βαλκανίων στην
ευρωπαϊκή τους πορεία, καθιστώντας διαθέσιμη πρόσθετη χρηματοδότηση και πόρους. Στις 17
Μαΐου πραγματοποιείται στη Σόφια διάσκεψη κορυφής των Δυτικών Βαλκανίων, όπου οι ηγέτες
της ΕΕ θα συνεχίσουν τις συζητήσεις και τη συνεργασία με τους ομολόγους τους των Δυτικών
Βαλκανίων.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-562_el.pdf
________________________________________________________________________________
Στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια Η ΕΕ παρουσιάζει νέες εμβληματικές πρωτοβουλίες και
μέτρα στήριξης υπέρ των μεταρρυθμίσεων στην περιοχή
Στρασβούργο, 6 Φεβρουαρίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα στρατηγική για «Mια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης
για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και μια ενισχυμένη δέσμευση της ΕΕ προς τις χώρες αυτές».
Όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Juncker στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, η
Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τη στρατηγική της για «Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τις
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και μια ενισχυμένη δέσμευση της ΕΕ προς τις χώρες αυτές»,
επιβεβαιώνοντας το ευρωπαϊκό μέλλον της περιοχής ως γεωστρατηγική επένδυση σε μια
σταθερή, Ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη στη βάση κοινών αξιών. Η Στρατηγική παραθέτει τις
προτεραιότητες και τους τομείς κοινής ενισχυμένης συνεργασίας, για την αντιμετώπιση των
ειδικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα Δυτικά Βαλκάνια, ιδίως την ανάγκη για θεμελιώδεις
μεταρρυθμίσεις και σχέσεις καλής γειτονίας. Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης απαιτεί
συνεχείς προσπάθειες και μη αναστρέψιμες μεταρρυθμίσεις. Η πρόοδος στην ευρωπαϊκή
πορεία αποτελεί αντικειμενική και αξιοκρατική διαδικασία η οποία εξαρτάται από τα
συγκεκριμένα αποτελέσματα κάθε επιμέρους χώρας.
Ιστορικό
Στρατηγική της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια - «Mια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τις χώρες
των Δυτικών Βαλκανίων και μια ενισχυμένη δέσμευση της ΕΕ προς τις χώρες αυτές».
Ερωτήσεις και απαντήσεις -Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τις χώρες των Δυτικών
Βαλκανίων και μια ενισχυμένη δέσμευση της ΕΕ προς τις χώρες αυτές
Ενημερωτικό δελτίο - Έξι νέες εμβληματικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη του μετασχηματισμού
των Δυτικών Βαλκανίων
Ενημερωτικό δελτίο - Πορεία προς τα εμπρός ενόψει μιας πιθανής προοπτικής το 2025
Ενημερωτικό δελτίο - Οι οικονομικές δυνατότητες των σχέσεων της ΕΕ με τα Δυτικά Βαλκάνια
Ενημερωτικό δελτίο - Η διαδικασία διεύρυνσης
Ενημερωτικό διάγραμμα – Μαυροβούνιο
Ενημερωτικό διάγραμμα – Σερβία
Ενημερωτικό διάγραμμα –Η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Ενημερωτικό διάγραμμα - Αλβανία
Ενημερωτικό διάγραμμα – Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Κοσσυφοπέδιο
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-561_el.pdf
________________________________________________________________________________
Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει έξι μηχανισμούς δυναμικότητας ηλεκτρικής ενέργειας
με σκοπό την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία,
την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πολωνία - Ενημερωτικό δελτίο
Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων,
μηχανισμούς δυναμικότητας ηλεκτρικής ενέργειας στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την

Ελλάδα, την Ιταλία και την Πολωνία. Η Επιτροπή έκρινε ότι τα μέτρα θα συμβάλουν στην
ασφάλεια του εφοδιασμού διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά.
Βλέπε επίσης το δελτίο Τύπου.
Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα:
 δύο στρατηγικές εφεδρείες στο Βέλγιο και τη Γερμανία,
 δύο μηχανισμούς δυναμικότητας που καλύπτουν ολόκληρη την αγορά, στην Ιταλία και
την Πολωνία, και
 μια προσφορά απόκρισης της ζήτησης στη Γαλλία και ένα σύστημα διακοπτόμενου
φορτίου στην Ελλάδα.
Οι μηχανισμοί δυναμικότητας είναι μέτρα που αποσκοπούν στην ασφάλεια του εφοδιασμού με
ηλεκτρική ενέργεια. Κατά κανόνα, οι μηχανισμοί δυναμικότητας προσφέρουν πρόσθετες αμοιβές
στους παρόχους δυναμικότητας ηλεκτρικής ενέργειας, πέραν των εσόδων από την πώληση
ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά, σε αντάλλαγμα για τη διατήρηση της υφιστάμενης
δυναμικότητας (ισχύος) ή για επενδύσεις σε νέα δυναμικότητα. Αυτές οι πρόσθετες αμοιβές
μπορεί να έχουν αντίκτυπο στον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και
πρέπει να αξιολογούνται βάσει των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-681_el.pdf
________________________________________________________________________________
Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει έξι μηχανισμούς δυναμικότητας ηλεκτρικής ενέργειας
με σκοπό την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία,
την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πολωνία

Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων,
μηχανισμούς δυναμικότητας ηλεκτρικής ενέργειας στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την

Ελλάδα, την Ιταλία και την Πολωνία. Η Επιτροπή έκρινε ότι τα μέτρα θα συμβάλουν στην
ασφάλεια του εφοδιασμού διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά.
Η επίτροπος Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγκερ, δήλωσε: «Οι μηχανισμοί δυναμικότητας
μπορούν να συμβάλουν στην ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια, αλλά πρέπει να
είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στις αγορές
ενέργειας. Είμαι ευτυχής που η στενή συνεργασία μας με τις εθνικές αρχές μάς έδωσε τη
δυνατότητα να εγκρίνουμε σήμερα καλά σχεδιασμένους μηχανισμούς δυναμικότητας σε έξι
χώρες της ΕΕ, οι οποίοι θα στηρίξουν τον ανταγωνισμό μεταξύ όλων των δυνητικών παρόχων
δυναμικότητας προς όφελος των καταναλωτών και της ευρωπαϊκής ενεργειακή αγοράς.»
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-682_el.pdf
________________________________________________________________________________
Χειμερινές ενδιάμεσες οικονομικές προβλέψεις 2018: σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη
Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2018
Οι ρυθμοί ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ ξεπέρασαν τις περυσινές προβλέψεις,
καθώς συνεχίζεται η μετάβαση από την οικονομική ανάκαμψη στην οικονομική επέκταση. Τόσο η
ζώνη του ευρώ όσο και οι οικονομίες της ΕΕ εκτιμάται ότι κατέγραψαν ρυθμό ανάπτυξης 2,4% το
2017, τον υψηλότερο της τελευταίας δεκαετίας.
Αυτές οι θετικές επιδόσεις αναμένεται να συνεχιστούν το 2018 και το 2019, με ρυθμούς
ανάπτυξης 2,3% και 2,0 %, αντίστοιχα, στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ.
Περισσότερα :
-Πλήρες κείμενο: Χειμερινές ενδιάμεσες οικονομικές προβλέψεις 2018:
Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Ντομπρόβσκις στο Twitter: @ VDombrovskis
Ακολουθήστε τον επίτροπο Μοσκοβισί στο Twitter: @ pierremoscovici
Ακολουθήστε τη ΓΔ ECFIN στο Twitter: @ ecfin
-Δελτίο Τύπου: Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2017: συνέχιση της ανάπτυξης σε ένα
μεταβαλλόμενο πλαίσιο πολιτικής
-Πλήρες κείμενο: Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2017
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-604_el.pdf
________________________________________________________________________________
Τα κράτη μέλη πρόκειται να επωφεληθούν από 98,2 εκατ. EUR σε επενδύσεις για τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των πολιτών
Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει επενδυτικό πακέτο ύψους 98,2 εκατ. EUR για τη στήριξη της
μετάβασης της Ευρώπης προς μια κυκλική οικονομία με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές
σύμφωνα με το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.
Η σημερινή δέσμη επενδύσεων θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των
Ευρωπαίων πολιτών σε πέντε τομείς: φύση, ύδατα, αέρας, απόβλητα και δράση για το κλίμα. Η
χρηματοδότηση θα στηρίξει 10 έργα στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία,
τη Μάλτα, την Ισπανία και τη Σουηδία. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα κινητοποιήσει επενδύσεις
που θα οδηγήσουν σε επιπλέον 2 δισ. EUR, καθώς τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν

άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών, των διαρθρωτικών,
των περιφερειακών και των ερευνητικών ταμείων, καθώς και εθνικούς πόρους και επενδύσεις
του ιδιωτικού τομέα.
Περισσότερα σχετικά για το Πρόγραμμα LIFE
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-671_el.pdf
________________________________________________________________________________
Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την πρόοδο στο πλαίσιο των παγκόσμιων
δεσμεύσεων για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη
Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2018
Σήμερα στο Παγκόσμιο Αστικό Φόρουμ στη Μαλαισία, η Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό των
όσων επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο των τριών δεσμεύσεων που ανέλαβαν η ΕΕ και οι εταίροι της
πριν από 15 μήνες.
Έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος στο πλαίσιο των τριών δεσμεύσεων, από την παρουσίαση
τους στη διάσκεψη Habitat III των Ηνωμένων Εθνών τον Οκτώβριο του 2016, με στόχο την
αξιοποίηση της δύναμης που προσφέρει η ταχεία αστικοποίηση. Η συνεργασία μεταξύ των
πόλεων ανθεί τώρα σε όλες τις ηπείρους, σημαντικά βήματα έχουν γίνει για την κατάρτιση ενός
ενιαίου ορισμού των πόλεων σε παγκόσμιο επίπεδο και η ΕΕ δείχνει στον υπόλοιπο κόσμο τον
δρόμο προς τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη με την υλοποίηση του αστικού θεματολογίου της για
την ΕΕ, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Μιλώντας από το Παγκόσμιο Αστικό Φόρουμ στη Μαλαισία, η κ. Corina Creţu,επίτροπος αρμόδια
για την περιφερειακή πολιτική, δήλωσε τα εξής: «Όπως ακριβώς και για την καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής, η ΕΕ είναι και εδώ έτοιμη να ανοίξει τον δρόμο για καθαρές, ασφαλείς και
ευημερούσες πόλεις παντού στον κόσμο». Η Ευρώπη και οι εταίροι της υλοποιούν με ταχείς
ρυθμούς τις τρεις αυτές συγκεκριμένες δεσμεύσεις, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση των
πόλεων του μέλλοντος.»
Περισσότερα :
Παγκόσμιο Αστικό Φόρουμ
Διάσκεψη Habitat III
Αστική πολιτική της ΕΕ
Πλατφόρμα αστικών δεδομένων του Κοινού Κέντρου Ερευνών
Εδαφικός πίνακας του Κοινού Κέντρου Ερευνών
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-662_el.pdf
________________________________________________________________________________
Έκθεση της Επιτροπής: Η απασχόληση και η κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ βελτιώνονται
Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2018
Με την υποστήριξη της εύρωστης οικονομικής ανάπτυξης, η απασχόληση στην ΕΕ συνέχισε να
αυξάνεται το τρίτο τρίμηνο του 2017 με γρηγορότερους ρυθμούς από ό,τι αναμενόταν, ενώ τα
ποσοστά ανεργίας μειώθηκαν περισσότερο σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία επισκόπηση
για την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη.

Η κ. Marianne Thyssen, επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και
Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού, δήλωσε: «Η ανάπτυξη επανήλθε στην Ευρώπη. Η
απασχόληση στην ΕΕ έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ με
περισσότερους από 236 εκατομμύρια ανθρώπους σε θέσεις εργασίας. Και η ανεργία μειώνεται με
σταθερούς ρυθμούς. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη θετική οικονομική συγκυρία και να
πραγματώσουμε τα νέα και αποτελεσματικότερα δικαιώματα των πολιτών που ορίζει ο
ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων: δίκαιες συνθήκες εργασίας, ίση πρόσβαση στην
αγορά εργασίας και αξιοπρεπής κοινωνική προστασία. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να
εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι πολίτες και οι εργαζόμενοι μπορούν να ωφεληθούν από τις θετικές
αυτές εξελίξεις στην αγορά εργασίας.»
Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, η απασχόληση στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 1,7%. Το ποσοστό
αυτό αντιστοιχεί σε 4 εκατομμύρια εργαζομένους επιπλέον, εκ των οποίων 2,7 εκατομμύρια στην
ευρωζώνη. Οι μόνιμες θέσεις εργασίας και η πλήρης απασχόληση ήταν οι βασικοί παράγοντες
που συνέβαλαν σ' αυτή την αύξηση. Μεταξύ του τρίτου τριμήνου του 2016 και του 2017, ο
αριθμός των εργαζομένων με μόνιμες συμβάσεις αυξήθηκε κατά 2,8 εκατομμύρια. Η αύξηση
αυτή είναι τρεις φορές υψηλότερη από την αύξηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου (900.000).
Ο αριθμός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε κατά περίπου 3 εκατομμύρια,
φτάνοντας τα 181 εκατομμύρια, ενώ οι εργαζόμενοι με μειωμένο ωράριο αυξήθηκαν κατά
περίπου 300.000, φτάνοντας τα 42,7 εκατομμύρια.
Περισσότερα :
Τριμηνιαία επισκόπηση της απασχόλησης και των κοινωνικών εξελίξεων στην Ευρώπη –
Φεβρουάριος 2018
Δικτυακός τόπος για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Απασχόληση και κοινωνική ανάλυση από τη ΓΔ EMPL
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-721_el.pdf
________________________________________________________________________________
Μια Ευρώπη που παράγει αποτελέσματα: Η Επιτροπή παρουσιάζει ιδέες για μια πιο
αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Ένωση
Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018
Πριν από την άτυπη σύνοδο των ηγετών στις 23 Φεβρουαρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
υποβάλλει σήμερα μια σειρά πρακτικών μέτρων που θα μπορούσαν να καταστήσουν το έργο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο αποτελεσματικό και να βελτιώσουν τη σχέση μεταξύ των ηγετών των
θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των πολιτών της Ευρώπης.
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε σήμερα: «Με τον χάρτη
πορείας της Μπρατισλάβας, τη Διακήρυξη της Ρώμης και, τώρα, το Θεματολόγιο των Ηγετών, η
Ευρώπη έχει σωστά επικεντρωθεί στη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θα παράγει
συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα για τους πολίτες της όσον αφορά τα ζητήματα που είναι
σημαντικά γι' αυτούς. Πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Πάντοτε έλεγα ότι η
μορφή θα πρέπει να ακολουθεί τη λειτουργία —δεν είναι τώρα η ώρα για μακροχρόνιες
συζητήσεις περί θεσμικής μεταρρύθμισης ή αλλαγής της Συνθήκης. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα
μέτρα που μπορούμε να λάβουμε για να καταστεί το έργο μας ακόμη πιο αποτελεσματικό όσον
αφορά τις βασικές μας προτεραιότητες. Υπάρχουν πολλές επιλογές, αλλά ο στόχος πρέπει να είναι
ένας και ο αυτός: η δημιουργία μιας Ευρώπης που παράγει αποτελέσματα.»

Περισσότερα :
Ανακοίνωση: Μια Ευρώπη που παράγει αποτελέσματα: Θεσμικές επιλογές για να καταστεί το
έργο της ΕΕ πιο αποτελεσματικό
Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2014
Έκθεση 2018 για τις ευρωπαϊκές και τις δημοτικές εκλογές
Ενημερωτικά δελτία:
 Επιλογές για να καταστεί το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο αποτελεσματικό
 Η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου —τι
αναμένεται το 2019
 Η «γέννηση» των «Spitzenkadidaten» και η προεκλογική εκστρατεία στις ευρωπαϊκές
εκλογές του 2014
 Διάλογος με τους πολίτες ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών
 Νέοι κανόνες για μεγαλύτερη διαφάνεια στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019
 Πρόεδρος με διττή ιδιότητα;
 Επισκέψεις και συναντήσεις των μελών της Επιτροπής στα εθνικά κοινοβούλια από την
έναρξη της θητείας
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-743_el.pdf
________________________________________________________________________________
Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ μετά το 2020: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει
διάφορες επιλογές και τις επιπτώσεις τους
Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018
Ενόψει της άτυπης συνόδου των ηγετών στις 23 Φεβρουαρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
παρουσιάζει σήμερα διάφορες επιλογές - και τις δημοσιονομικές τους επιπτώσεις - για έναν νέο
και σύγχρονο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, που θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά
στις προτεραιότητές της μετά το 2020.
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε: «Οι προϋπολογισμοί δεν
είναι λογιστικές ασκήσεις, αλλά πρέπει να ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες και τις
φιλοδοξίες. Αποτυπώνουν το μέλλον μας σε αριθμούς. Πρώτα λοιπόν πρέπει να συζητήσουμε τι
είδους Ευρώπη θέλουμε, Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν τα χρήματα που
απαιτούνται για τους φιλόδοξους στόχους τους.Και ενώ όλοι οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι η
συνέχιση της συνήθους πρακτικής δεν αποτελεί επιλογή για την επικείμενη συζήτηση, πιστεύω
ακράδαντα ότι μπορούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο και να συμφωνήσουμε σε έναν
προϋπολογισμό από τον οποίο όλοι θα είναι κερδισμένοι.»
Περισσότερα :
- Ανακοίνωση «Ένα νέο, σύγχρονο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για μια ΕΕ που υλοποιεί
αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της μετά το 2020»
-Ενημερωτικά δελτία
-Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ
- Δημόσιες διαβουλεύσεις: Το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ - πείτε τη γνώμη σας για τον
προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2020
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-745_el.pdf
________________________________________________________________________________

Η αλληλεγγύη της ΕΕ στην πράξη: η Επιτροπή προσφέρει οικονομική ενίσχυση στη Γαλλία, την
Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία μετά από φυσικές καταστροφές
Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2018
Η Επιτροπή προτείνει σήμερα να προσφέρει 104 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης σε
τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ που επλήγησαν από θεομηνίες κατά το 2017.
Πρόκειται για μια απτή υλοποίηση της υπόσχεσης της Επιτροπής Γιούνκερ να προσφέρει κάτι
περισσότερο από συλλυπητήρια όταν μια χώρα της ΕΕ πλήττεται από καταστροφή. Κονδύλια από
το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των
προσπαθειών αποκατάστασης και για να καλυφθεί ένα μέρος από το κόστος των υπηρεσιών
έκτακτης ανάγκης, των προσωρινών καταλυμάτων, των επιχειρήσεων απορρύπανσης και της
προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, προκειμένου να ελαφρυνθεί η οικονομική επιβάρυνση
για τις εθνικές αρχές.
Η επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Κορίνα Κρέτσου, δήλωσε: «Στην Πορτογαλία, στην
Ισπανία, και από τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου μέχρι τα γαλλικά υπερπόντια εδάφη στην
Καραϊβική, η ΕΕ δεν εγκαταλείπει κανέναν αβοήθητο μπροστά σε μια τραγωδία. Το Ταμείο
Αλληλεγγύης δείχνει και πάλι την αδιασάλευτη υποστήριξη της ΕΕ στα έργα αποκατάστασης μετά
από φυσικές καταστροφές, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους.»
Το ποσό των 104 εκατ. ευρώ θα κατανεμηθεί ως εξής:
Περισσότερα :
Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ
Ενημερωτικό δελτίο – Πώς υπολογίζονται οι ενισχύσεις από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ;
Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ στη Πορτογαλία
Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ στην Ισπανία
Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ στη Γαλλία
Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ στην Ελλάδα
Οι παρεμβάσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ από το 2002
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-722_el.pdf
________________________________________________________________________________
Οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να καταβάλουν πρόσθετες προσπάθειες για να
συμμορφωθούν πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών
Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2018
Οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να πάρουν και άλλα μέτρα για να ανταποκριθούν στα
αιτήματα που τους υπέβαλαν τον Μάρτιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές
προστασίας των καταναλωτών για να συμμορφωθούν με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία
των καταναλωτών.
Σήμερα δημοσιεύτηκαν οι αλλαγές που έκαναν το Facebook, το Twitter και η Google+ για να
ευθυγραμμίσουν τους όρους παροχής των υπηρεσιών τους με τους κανόνες της ΕΕ για την
προστασία των καταναλωτών.
Οι αλλαγές αυτές θα ωφελήσουν πλέον πάνω από 250 εκατομμύρια καταναλωτές της ΕΕ που
κάνουν χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: οι καταναλωτές της ΕΕ δεν θα υποχρεούνται να

παραιτούνται από δικαιώματα αναγκαστικού δικαίου της ΕΕ, όπως το δικαίωμα υπαναχώρησής
τους από αγορές που έκαναν στο διαδίκτυο· θα μπορούν να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους
στην Ευρώπη αντί για την Καλιφόρνια· και οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα
αναλαμβάνουν το μερίδιο των ευθυνών που τους αναλογεί δικαίως έναντι των καταναλωτών της
ΕΕ, όπως συμβαίνει με τους παρόχους υπηρεσιών εκτός διαδικτύου. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές
πληρούν μόνον εν μέρει τις απαιτήσεις βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ για τους καταναλωτές.
Περισσότερα :
Πίνακας των αλλαγών στους όρους και τις προϋποθέσεις
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-761_el.pdf
________________________________________________________________________________
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας παράγει νέα πανευρωπαϊκά ερευνητικά έργα
Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2018
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας εξακολουθεί να παράγει αποτελέσματα, χρηματοδοτώντας μια νέα
ομάδα ερευνητικών έργων στον τομέα της άμυνας. Το Ταμείο, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία τον
Ιούνιο του 2017 από τον πρόεδρο κ. Γιούνκερ, είναι καταλύτης για τη δημιουργία μιας ισχυρής
αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ. Ενισχύει τις αμυντικές ικανότητες και διαμορφώνει νέες
συμπράξεις σε διασυνοριακό επίπεδο.
Η κ. Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, επίτροπος αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την
επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, δήλωσε: «Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας έχει ουσιώδη σημασία
για τη μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ εταιρειών του τομέα της άμυνας και των στρατευμάτων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για την εξασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.
Τα πανευρωπαϊκά συνεργατικά ερευνητικά έργα στον τομέα της άμυνας που υποστηρίζονται από
το Ταμείο σχεδιάζονται με σκοπό να εξασφαλίσουν την τεχνολογική πρωτοπορία της Ευρώπης, να
θέσουν τα θεμέλια για τις μελλοντικές αμυντικές ικανότητες και να στηρίξουν μια πιο καινοτόμο
και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.»
Το έργο Ocean2020 υποστηρίζει τις αποστολές θαλάσσιας επιτήρησης και αποτροπής· για τον
σκοπό αυτόν θα ενσωματώσει τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη (drones) και μη επανδρωμένα
υποβρύχια σε επιχειρήσεις του στόλου. Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται θα συνδυάζονται με
συμβατικά συστήματα προκειμένου να μπορούν οι στρατιωτικοί διοικητές να διαμορφώνουν μια
ολοκληρωμένη εικόνα των εξελισσόμενων καταστάσεων.
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-763_el.pdf
________________________________________________________________________________
Ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ αναδιοργανώνει την ομάδα των στενών συνεργατών του· Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διορίζει νέο γενικό γραμματέα
Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2018
Σε συνέχεια της εκδήλωσης από τον γενικό γραμματέα κ. Alexander Italianer της επιθυμίας να
συνταξιοδοτηθεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διόρισε τον κ. Martin Selmayr ως νέο γενικό γραμματέα
της, ενώ ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ διόρισε την κα Clara Martinez Alberola ως νέα επικεφαλής του
ιδιαίτερου γραφείου του και τον κ. Richard Szostak ως νέο αναπληρωτή επικεφαλής του
ιδιαίτερου γραφείου του.

Έπειτα από περισσότερα από 32 χρόνια στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο νυν γενικός
γραμματέας κ. Alexander Italianer αποφάσισε να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως
εκ τούτου και κατόπιν πρότασης του προέδρου κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, το σώμα των επιτρόπων
αποφάσισε να διορίσει τον κ. Martin Selmayr, νυν επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου του
προέδρου, ως νέο γενικό γραμματέα της Επιτροπής. Η απόφαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ την 1η
Μαρτίου. Παράλληλα, ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ αποφάσισε να προαγάγει τη νυν αναπληρώτρια
επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου του, κα Clara Martinez Alberola, στη θέση του επικεφαλής
του ιδιαίτερου γραφείου του, με αποτέλεσμα η κα Alberola να γίνει η πρώτη γυναίκα επικεφαλής
του ιδιαίτερου γραφείου προέδρου της Επιτροπής. Ο νυν σύμβουλος του προέδρου κ. Γιούνκερ
σε θέματα διπλωματίας, κ. Richard Szostak, θα διοριστεί νέος αναπληρωτής επικεφαλής του
ιδιαίτερου γραφείου του προέδρου.
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1004_el.pdf
________________________________________________________________________________
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει το ανώτατο στελεχικό της δυναμικό για να επιτελέσει
σημαντικό έργο το 2018/2019 και μετέπειτα
Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2018
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προβεί σε ορισμένους διορισμούς ανώτατων
διοικητικών στελεχών. Ο διορισμός των καλύτερων ατόμων στις κατάλληλες θέσεις θα βοηθήσει
την Επιτροπή Γιούνκερ να επιτελέσει σημαντικό έργο το 2018/2019 και μετέπειτα.
Οι σημερινές αποφάσεις διορισμού ανώτατων διοικητικών στελεχών αφορούν βασικούς
στρατηγικούς τομείς των εργασιών της Επιτροπής Γιούνκερ, οι οποίοι καλύπτουν τη δράση για το
κλίμα, την έρευνα, την εκπαίδευση, τη νεολαία και τον πολιτισμό, τις κοινωνικές υποθέσεις και
την απασχόληση, καθώς επίσης τη Γενική Γραμματεία της Επιτροπής και το ιδιαίτερο γραφείο του
προέδρου. Οι σημερινοί διορισμοί θα αυξήσουν σημαντικά τον αριθμό των γυναικών που
υπηρετούν σε θέσεις γενικών διευθυντών και αναπληρωτών γενικών διευθυντών από μόλις 11%
τον Νοέμβριο του 2014 σε 36% τώρα. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη δέσμευση του προέδρου κ.
Γιούνκερ για επίτευξη του στόχου του 40% έως τις 31 Οκτωβρίου 2019.
Όλα τα βιογραφικά σημειώματα που αφορούν τους σημερινούς διορισμούς υπάρχουν στη
διεύθυνση: https://ec.europa.eu/commission/publications/reinforcement-senior-managementfebruary-2018_en
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1005_el.pdf
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Κοινή δήλωση σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων
Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2018
Κοινή δήλωση των συνεισηγητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Elisabeth Morin-Chartier και
κ. Agnes Jongerius, της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής κ. Zornitsa
Roussinova και της επιτρόπου Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και
Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού κ. Marianne Thyssen σχετικά με την αναθεώρηση της
οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων:
Μετά από τις αποψινές εντατικές διαπραγματεύσεις, εμείς, οι διαπραγματευτές εξ ονόματος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, ανακοινώνουμε με ικανοποίηση

ότι καλύψαμε όλα τα θέματα κατά την 7η συνεδρίαση του τριμερούς διαλόγου. Καταλήξαμε σε
κοινή συνεννόηση ως προς το πλαίσιο ενδεχόμενης συμφωνίας σχετικά με την αναθεώρηση της
οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων. Θεωρούμε ότι η προτεινόμενη συμφωνία δέσμης
μέτρων που συζητείται είναι ισορροπημένη. Η ενδεχόμενη συμφωνία θεσπίζει την αρχή της ίσης
αμοιβής για ίση εργασία στον ίδιο τόπο, παρέχοντας παράλληλα μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου
τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους εργοδότες.
Θα παρουσιάσουμε τώρα τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεών μας στα αντίστοιχα θεσμικά
όργανα και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσουμε τις απαιτούμενες
εντολές για την οριστική σύναψη της συμφωνίας.
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-1405_el.pdf
________________________________________________________________________________
Brexit: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει το σχέδιο της συμφωνίας αποχώρησης που
προβλέπει το άρθρο 50
Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα το σχέδιο της συμφωνίας αποχώρησης μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου.
Το σχέδιο της συμφωνίας αποχώρησης μεταφράζει σε νομικούς όρους την κοινή έκθεση των
διαπραγματευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για την
πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά το πρώτο στάδιο των διαπραγματεύσεων, που δημοσιεύτηκε στις
8 Δεκεμβρίου 2017, και προτείνει κείμενο για τα εκκρεμή ζητήματα της αποχώρησης, τα οποία αν
και αναφέρονται, δεν εξετάζονται λεπτομερώς στην κοινή έκθεση. Ενσωματώνει επίσης το
κείμενο σχετικά με τη μεταβατική περίοδο, βάσει των συμπληρωματικών οδηγιών
διαπραγμάτευσης που ενέκρινε το Συμβούλιο (άρθρο 50) στις 29 Ιανουαρίου 2018.
Το σχέδιο της συμφωνίας αποχώρησης αποτελείται από έξι μέρη - μεταξύ των οποίων οι
εισαγωγικές διατάξεις, τα δικαιώματα των πολιτών, άλλα ζητήματα της αποχώρησης όπως το
θέμα των προϊόντων που είχαν κυκλοφορήσει στην αγορά πριν από την ημερομηνία
αποχώρησης, ο δημοσιονομικός διακανονισμός, οι μεταβατικές ρυθμίσεις και οι θεσμικές
διατάξεις - καθώς και ένα πρωτόκολλο για την Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, το οποίο καθιστά
λειτουργική την τρίτη επιλογή που περιγράφεται στην κοινή έκθεση, ώστε να αποφευχθεί η
επαναφορά συνόρων με ελέγχους στη νήσο της Ιρλανδίας. Πρόκειται για εφεδρική λύση που
προτείνει η κοινή έκθεση, η οποία θα ισχύσει σε περίπτωση μη συμφωνίας για άλλη λύση. Το εν
λόγω σχέδιο πρωτοκόλλου δεν προδικάζει τις συνομιλίες σχετικά με τις άλλες δύο πιθανές
λύσεις.
Περισσότερα :
Κείμενο του σχεδίου της συμφωνίας αποχώρησης
Memo
Έγγραφα διαπραγμάτευσης και έγγραφα θέσης της ΕΕ
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1243_el.pdf
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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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