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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά στους περιορισμούς των ΗΠΑ για τον χάλυβα και το αλουμίνιο 
που θίγουν την ΕΕ 

Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2018 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει την ανακοίνωση του Προέδρου των Ηνωμένων 
Πολιτειών σχετικά με την επιβολή περιορισμών με τη μορφή πρόσθετων εισαγωγικών δασμών 
στις εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου της ΕΕ προς τις ΗΠΑ. 

 Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε: «Λυπούμαστε 
πολύ γι' αυτά τα μέτρα, τα οποία φαίνεται να συνιστούν κατάφωρη παρέμβαση για την 
προστασία της εγχώριας βιομηχανίας των ΗΠΑ και να μην βασίζονται σε αιτιολόγηση για λόγους 
εθνικής ασφάλειας. Ο προστατευτισμός δεν μπορεί να είναι η απάντηση στο κοινό μας πρόβλημα 
στον τομέα του χάλυβα. Αντί να δώσουν λύση, τα εν λόγω μέτρα δεν μπορούν παρά μόνο να 
επιδεινώσουν την κατάσταση. Η ΕΕ υπήρξε στενός σύμμαχος ασφάλειας των ΗΠΑ εδώ και 
δεκαετίες. Δεν θα μείνουμε άπραγοι, ενώ η βιομηχανία μας πλήττεται από αθέμιτα μέτρα που 
θέτουν σε κίνδυνο χιλιάδες ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας. Είχα την ευκαιρία να δηλώσω ότι η ΕΕ 
θα απαντήσει καταλλήλως και αυτό θα πράξουμε. Η ΕΕ θα αντιδράσει αποφασιστικά και με 
ανάλογο τρόπο για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά μας. Η Επιτροπή θα υποβάλει τις προσεχείς 
ημέρες πρόταση συμβατή με τον ΠΟΕ για αντίμετρα κατά των ΗΠΑ, ώστε να εξισορροπηθεί η 
κατάσταση.» 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-1484_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο 

Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2018 

Συχνές ερωτήσεις 
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 Στην ανακοίνωσή της του Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την αντιμετώπιση του 
παράνομου επιγραμμικού περιεχομένου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να παρακολουθεί 
την πρόοδο που σημειώνεται στην αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο 
και να αξιολογεί κατά πόσον απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για να διασφαλιστεί η ταχεία και 
προνοητική ανίχνευση και αφαίρεση παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων νομοθετικών μέτρων για τη συμπλήρωση του υφιστάμενου 
κανονιστικού πλαισίου. Ως συνέχεια των ανωτέρω, η Επιτροπή σήμερα προτείνει μια δέσμη 
επιχειρησιακών μέτρων —συνοδευόμενων από τις απαραίτητες διασφαλίσεις— τα οποία πρέπει 
να λάβουν οι εταιρείες και τα κράτη μέλη για να ενισχύσουν περαιτέρω τις εν λόγω εργασίες, 
προτού αποφασίσει αν θα χρειαστεί να προτείνει νομοθεσία. Οι συστάσεις αυτές ισχύουν για 
όλες τις μορφές παράνομου περιεχομένου, από το τρομοκρατικό περιεχόμενο και την υποκίνηση 
μίσους και βίας, ως το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, τα προϊόντα 
παραποίησης/απομίμησης και την παραβίαση των δικαιωμάτων του δημιουργού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1170_el.pdf 

Για περισσότερες πληροφορίες  
Δελτίο Τύπου: Η Ευρώπη που προστατεύει: Η Επιτροπή ενισχύει την αντίδραση της ΕΕ στο παράνομο 
περιεχόμενο στο Διαδίκτυο 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο 
Αρχική εκτίμηση επιπτώσεων και άλλοι χρήσιμοι σύνδεσμοι 
Δελτίο Τύπου: Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή παρακολουθεί τη ριζοσπαστικοποίηση των τρομοκρατών 
Δήλωση: Αφαίρεση παράνομου περιεχομένου από το διαδίκτυο: Η Επιτροπή απευθύνει έκκληση σε όλες 
τις πλευρές για μεγαλύτερη προσπάθεια και ταχύτερη πρόοδο 
Δελτίο Τύπου: Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή εντείνει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση του 
παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο 
Ανακοίνωση: Αντιμετώπιση παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο — προς μια ενισχυμένη ευθύνη των 
διαδικτυακών πλατφορμών 

________________________________________________________________________________ 

Μια Ευρώπη που προστατεύει: η Επιτροπή εντείνει τη δράση της ΕΕ κατά του παράνομου 
επιγραμμικού περιεχομένου 

Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2018 

 Στην ανακοίνωσή της για την αντιμετώπιση του παράνομου επιγραμμικού περιεχομένου 
(Σεπτέμβριος 2017), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποσχέθηκε να παρακολουθεί την πρόοδο όσον 
αφορά την αντιμετώπιση του παράνομου επιγραμμικού περιεχομένου και να εξετάζει αν 
απαιτούνται πρόσθετα προληπτικά μέτρα για τη διασφάλιση του γρήγορου εντοπισμού και της 
αφαίρεσης παράνομου επιγραμμικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων πιθανών 
νομοθετικών μέτρων για τη συμπλήρωση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου. 
 Σε συνέχεια της ανακοίνωσης αυτής, η Επιτροπή, προτού αποφασίσει αν θα χρειαστεί να 
προταθούν νομοθετικά μέτρα, διατυπώνει σήμερα σύσταση σχετικά με ορισμένα επιχειρησιακά 
μέτρα - συνοδευόμενα από τις αναγκαίες διασφαλίσεις-, τα οποία πρέπει να λαμβάνουν οι 
επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη για να εντείνουν περαιτέρω αυτή την προσπάθεια. Η σύσταση 
ισχύει για όλες τις μορφές παράνομου περιεχομένου, από το τρομοκρατικό περιεχόμενο και την 
υποκίνηση του μίσους και της βίας, μέχρι το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ή τα 
προϊόντα απομίμησης/παραποίησης και την παραβίαση των δικαιωμάτων του δημιουργού. 
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 Βασίζεται στις εργασίες που έχουν αναληφθεί από κοινού με τον κλάδο στο πλαίσιο 
διαφόρων εθελοντικών πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη διασφάλιση της εξάλειψης από το 
διαδίκτυο κάθε παράνομου περιεχομένου, και ενισχύει τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
διαφόρων πρωτοβουλιών. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1169_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Memo: Συχνές ερωτήσεις: Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με παράνομο επιγραμμικό περιεχόμενο 
Δελτίο Τύπου: Ένωση Ασφάλειας: η Επιτροπή δίνει συνέχεια στις ενέργειες κατά της ριζοσπαστικοποίησης 
Δήλωση: Αφαίρεση του παράνομου επιγραμμικού περιεχομένου: η Επιτροπή ζητεί να καταβληθούν 
περισσότερες προσπάθειες και να επιτευχθεί ταχύτερη πρόοδος από όλες τις πλευρές 
Δελτίο Τύπου: Ένωση Ασφάλειας: η Επιτροπή εντείνει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση του 
παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο 
Ανακοίνωση: Αντιμετώπιση του παράνομου επιγραμμικού περιεχομένου - προς την ενίσχυση της ευθύνης 
των επιγραμμικών πλατφορμών 
Δελτίο Τύπου: Οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να καταβάλουν πρόσθετες προσπάθειες για να 
συμμορφωθούν πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών 
Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου 
περιεχομένου στο διαδίκτυο 

________________________________________________________________________________ 

Δέκα χρόνια εφαρμογής του REACH: ασφαλέστερα χημικά προϊόντα για τους καταναλωτές, 
τους εργαζόμενους και το περιβάλλον 

Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2018  

 Την τελευταία δεκαετία η βασική νομοθεσία της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα («ο 
κανονισμός REACH») έχει αναβαθμίσει σημαντικά την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος και έχει προωθήσει εναλλακτικές μεθόδους δοκιμών που δεν περιλαμβάνουν 
δοκιμές στα ζώα. Αξιοποιώντας την πρόοδο αυτή, η Επιτροπή προτείνει σήμερα ορισμένες 
ενέργειες για να διευκολύνει περισσότερο την εφαρμογή του κανονισμού. 

 Τα χημικά προϊόντα είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής μας, τόσο στους χώρους 
εργασίας όσο σε καταναλωτικά αγαθά όπως ενδύματα, παιχνίδια, έπιπλα και ηλεκτρικές 
συσκευές. Είναι απαραίτητα για την καθημερινή μας ζωή, αλλά ορισμένες ουσίες ενδέχεται να 
εγκυμονούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η επανεξέταση του REACH 
που δημοσιεύεται σήμερα δείχνει ότι, χάρη στον κανονισμό για την καταχώριση, την αξιολόγηση, 
την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), οι επιχειρήσεις και οι 
αρχές της ΕΕ εγγυώνται την ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων και τη σταδιακή κατάργηση 
των επικίνδυνων ουσιών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1362_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Ενημερωτικό σημείωμα 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Γενική έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του REACH και την επανεξέταση ορισμένων 
στοιχείων - Συμπεράσματα και δράσεις 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 

________________________________________________________________________________ 

Κοινή δήλωση με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας 2018 

Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2018 

 Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αξίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωσή μας είναι 
πρωτοπόρος στην αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω φύλου και μπορούμε να είμαστε 
υπερήφανοι για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί: η Ευρώπη είναι ένας από τους τόπους που 
προσφέρουν στις γυναίκες τον μεγαλύτερο βαθμό ασφάλειας και ισότητας παγκοσμίως.  
 Το έργο μας όμως δεν έχει ολοκληρωθεί — έχουμε ακόμα πολύ δρόμο έως την επίτευξη 
της πλήρους ισότητας. Οι γυναίκες και τα κορίτσια εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιστατικά 
παρενόχλησης, κακοποίησης και βίας. Οι γυναίκες επίσης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολύ 
συχνά εμπόδια με τη μορφή της «γυάλινης οροφής», καθώς λαμβάνουν χαμηλότερες αμοιβές και 
έχουν λιγότερες ευκαιρίες ανέλιξης στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό στίβο. 
 Επιθυμούμε την επίτευξη ισότητας για τα κορίτσια και για τις γυναίκες σε όλες τις πτυχές 
της ζωής: πρόσβαση στην εκπαίδευση, ίση αμοιβή για ίση εργασία, πρόσβαση σε ηγετικές θέσεις 
στον εταιρικό κλάδο και στην πολιτική, καθώς και προστασία από τη βία. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-1601_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Συχνές ερωτήσεις 
Δελτίο Τύπου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων σχετικά με την έκθεση για τις 
γυναίκες στον κλάδο της τεχνολογίας 
Στις 8 Μαρτίου η Επιτροπή θα ανακοινώσει τις δώδεκα φιναλίστ του ενωσιακού βραβείου γυναικείας 
καινοτομίας, το μεγαλύτερο στο είδος του βραβείο παγκοσμίως. Από το 2011 βραβεύονται με αυτό 
γυναίκες που συνδύασαν την επιστημονική αριστεία με την επιχειρηματική επιτυχία. 
Στις 5 και 6 Ιουνίου η Επιτροπή θα διοργανώσει τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης (#shEDDs), οι οποίες θα 
είναι αφιερωμένες στις γυναίκες και τα κορίτσια που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της βιώσιμης 
ανάπτυξης. 
Το ετήσιο συνέδριο θεμελιωδών δικαιωμάτων για τα δικαιώματα των γυναικών σε ταραγμένους καιρούς 
επικεντρώθηκε στη βία και την παρενόχληση κατά των γυναικών, καθώς και στην οικονομική και πολιτική 
ανισότητα μεταξύ αντρών και γυναικών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων και στον συνδυασμό επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. 
Η δρομολόγηση της πρωτοβουλίας «Spotlight» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού με τα Ηνωμένα 
Έθνη εστιάζεται στην αντιμετώπιση της βίας με βάση το φύλο σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Δείκτης ισότητας των φύλων 2017 
Βίντεο ευαισθητοποίησης για τη βία κατά των γυναικών 

________________________________________________________________________________ 

Χειμερινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: επισκόπηση της προόδου των κρατών μελών 
όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητές τους 

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2018 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/28201
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/28201
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/28202
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-1601_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1602_en.htm
http://eige.europa.eu/news-and-events/news/time-get-more-women-tech
http://eige.europa.eu/news-and-events/news/time-get-more-women-tech
https://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm
https://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm
https://eudevdays.eu/
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=115277
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/spotlight-initiative_en
http://eige.europa.eu/gender-equality-index
https://www.youtube.com/watch?v=N27l4UWXotM


 
 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα την ετήσια ανάλυσή της για την οικονομική 
και κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη, που περιλαμβάνει εξέταση της προόδου όσον αφορά 
την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, καθώς και αξιολόγηση των πιθανών 
ανισορροπιών. 

 Η ευρωπαϊκή οικονομία μεγεθύνεται δυναμικά και οι θετικές οικονομικές προοπτικές 
συνδυάζονται με τη βελτίωση της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής κατάστασης. Η κατάσταση 
αυτή αντικατοπτρίζει τις μεταρρυθμίσεις που έχουν αναληφθεί από τα κράτη μέλη τα τελευταία 
έτη και προσφέρει την ευκαιρία να ενισχυθεί περαιτέρω η ανθεκτικότητα των οικονομιών και των 
κοινωνιών της ΕΕ. Παρ' όλα αυτά, η ανάκαμψη δεν ωφελεί όλα τα άτομα στην κοινωνία στον ίδιο 
βαθμό και οι διαρθρωτικές αδυναμίες αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη και τη σύγκλιση 
σε ορισμένα κράτη μέλη. Γι' αυτόν τον λόγο, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσουν αυτήν τη 
δυναμική για να ενισχύσουν περαιτέρω τα θεμέλια των οικονομιών τους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1341_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό σημείωμα: Χειμερινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
Εκθέσεις ανά χώρα 
Εισαγωγική ανακοίνωση σχετικά με τις εκθέσεις ανά χώρα 
Εκθέσεις ειδικής παρακολούθησης στο πλαίσιο της ΔΜΑ 
ΠΣΔΜ Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του 2018  
Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 
Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης 2018 
Σύσταση για τη ζώνη του ευρώ 2018 
Σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση 2018 
Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων 
Οπτική παρουσίαση του κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
Θεματικά ενημερωτικά δελτία 
Ακολουθήστε τη ΓΔ ECFIN στο Twitter: @ecfin 

________________________________________________________________________________ 

Η Επιτροπή αποφασίζει τις προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων του 2018 

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2018 

 Η Επιτροπή αποφασίζει τις προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων του 2018 

 Η Επιτροπή εξέδωσε το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του 2018 για τον καθορισμό των 
μέτρων στήριξης των μεταρρυθμίσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Στήριξης 
Διαθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ). Το 2018, το ΠΣΔΜ θα παράσχει τεχνική στήριξη σε 24 
κράτη μέλη για την υλοποίηση περισσοτέρων από 140 έργων. Τα έργα αυτά θα υλοποιηθούν 
επιπλέον των 150 έργων που επελέγησαν το 2017. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1582_el.pdf 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1341_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1581_en.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-country-reports_el
https://ec.europa.eu/info/files/2018-european-semester-communication-country-reports_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/macroeconomic-imbalance-procedure/specific-monitoring_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/srsp2018_annual_work_programme.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-annual-growth-survey_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-alert-mechanism-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-recommendation-euro-area_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-draft-joint-employment-report_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_el
https://ec.europa.eu/info/files/2018-european-semester-timeline_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/thematic-factsheets_en
https://twitter.com/ecfin
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/srsp2018_annual_work_programme.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1582_el.pdf


 
 

Περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο: Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. 
Δελτίο Τύπου: Χειμερινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
Ενημερωτικό σημείωμα: Χειμερινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
Εκθέσεις ανά χώρα 
Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. 
Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 

________________________________________________________________________________ 

Δέσμη παραβάσεων Μαρτίου: κυριότερες αποφάσεις 

Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2018 

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»), στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις 
παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν 
διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής 
εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. 
 Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω 
ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 161 
υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να 
χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες. 
 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το 
πλήρες MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που 
ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1444_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

FinTech: Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για μια πιο ανταγωνιστική και καινοτόμα 
χρηματοπιστωτική αγορά 

Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2018 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα ένα σχέδιο δράσης σχετικά με τα μέσα 
αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τεχνολογικές καινοτομίες στις 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (FinTech). 
 Η Ευρώπη πρέπει να γίνει ένας παγκόσμιος κόμβος για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία, 
ώστε οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές της ΕΕ να μπορούν να αξιοποιούν πλήρως τα 
πλεονεκτήματα που προσφέρει η ενιαία αγορά σε αυτόν τον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα. Ως 
πρώτη σημαντική ενέργεια στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, η Επιτροπή προτείνει επίσης νέους 
κανόνες που θα βοηθήσουν τις πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης (crowdfunding) να 
αναπτυχθούν σε ολόκληρη την ενιαία αγορά της ΕΕ. 
 Η πρόταση για τη πληθοχρηματοδότηση βασίζεται σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο 
πλαίσιο των προπαρασκευαστικών εργασιών, ειδικότερα της εφαρμογής του σχεδίου δράσης για 
την Ένωση Κεφαλαιαγορών το 2015, της δημόσιας διαβούλευσης για την ενδιάμεση αναθεώρηση 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-SRSS-factsheet_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1341_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1581_en.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-country-reports_en
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_el.htm
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=el
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1444_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/action-plan-building-capital-markets-union_en
https://ec.europa.eu/info/publications/action-plan-building-capital-markets-union_en
https://ec.europa.eu/info/publications/mid-term-review-capital-markets-union-action-plan_en


 
 

της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και της διαβούλευσης για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία τον 
Μάρτιο του 2017. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1403_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
Βιώσιμα χρηματοοικονομικά: το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για μια πιο πράσινη και πιο 
καθαρή οικονομία 

Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2018 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκαλύπτει σήμερα τη στρατηγική της για ένα χρηματοπιστωτικό 
σύστημα που υποστηρίζει το θεματολόγιο της ΕΕ για το κλίμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
 Καθώς ο πλανήτης μας υφίσταται όλο και περισσότερο τις απρόβλεπτες συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής και της εξάντλησης των πόρων, απαιτείται επείγουσα δράση για την 
προσαρμογή σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο. Χρειάζονται πρόσθετες επενδύσεις ύψους περίπου 180 
δισ. ευρώ ετησίως για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2030 που συμφωνήθηκαν στο 
Παρίσι ,μεταξύ των οποίων μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 40 %. Αυτός είναι ο 
λόγος για τον οποίο, με βάση τις συστάσεις που διατυπώθηκαν από την ομάδα εμπειρογνωμόνων 
υψηλού επιπέδου (ΟΕΥΕ) για βιώσιμα χρηματοοικονομικά, η Επιτροπή εκθέτει σήμερα έναν 
χάρτη πορείας για την ενίσχυση του ρόλου των χρηματοοικονομικών στην επίτευξη μιας 
οικονομίας που λειτουργεί εύρυθμα και επιτυγχάνει επίσης τους περιβαλλοντικούς και 
κοινωνικούς στόχους της. 
 Το σημερινό σχέδιο δράσης για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά εντάσσεται στις 
προσπάθειες της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU) για σύνδεση των χρηματοοικονομικών με τις 
συγκεκριμένες ανάγκες της ευρωπαϊκής οικονομίας προς όφελος του πλανήτη και της κοινωνίας 
μας. Αποτελεί επίσης ένα από τα βασικά βήματα για την υλοποίηση της ιστορικής συμφωνίας των 
Παρισίων και της ατζέντας της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
Ενημερωτικό δελτίο 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη 

________________________________________________________________________________ 

Φόρος προστιθέμενης αξίας στα σκάφη αναψυχής: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασίες 
επί παραβάσει κατά της Κύπρου, της Ελλάδας και της Μάλτας 

Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2018 

 Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Κύπρο, 
την Ελλάδα και τη Μάλτα για μη είσπραξη του ορθού ποσού του φόρου προστιθέμενης αξίας 
(ΦΠΑ) σε ό,τι αφορά τη μίσθωση σκαφών αναψυχής. 

https://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-fintech_en
https://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-fintech_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1403_el.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/2030-agenda-sustainable-development_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1425_el.htm
http://ec.europa.eu/info/files/180308-action-plan-sustainable-growth-factsheet_el
http://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_el


 
 

 Το θέμα αυτό μπορεί να προκαλέσει σημαντικές στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, ενώ 
έγινε πολύς λόγος γι' αυτό πέρυσι με την ευκαιρία των διαρροών των «Paradise Papers». 
 Η υπόθεση των «Paradise Papers» έφερε στο φως εκτεταμένη φοροδιαφυγή ΦΠΑ στον 
τομέα των σκαφών αναψυχής, η οποία διευκολύνεται από ορισμένους εθνικούς κανόνες που δεν 
συνάδουν με το δίκαιο της ΕΕ. Εκτός από τις διαδικασίες επί παραβάσει που κίνησε σήμερα η 
Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέφερε πρόσφατα ότι η νεοσυσταθείσα επιτροπή για την 
παρακολούθηση των «Paradise Papers» θα εξετάσει και το ζήτημα αυτό. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1451_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
- Για τις κυριότερες αποφάσεις της δέσμης παραβάσεων του Μαρτίου, βλ. το πλήρες MEMO/18/1444 
- Για τη διαδικασία επί παραβάσει γενικά, βλ. MEMO/12/12 (γράφημα). 
- Για την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει. 

________________________________________________________________________________ 

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2018: η χειραφέτηση των γυναικών έχει σημασία για το μέλλον 
της Ευρώπης. 

Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2018 

 Η Επιτροπή επέλεξε να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με τη δημοσίευση της 
έκθεσή της του 2018 για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και με την παρουσίαση 
έκθεσης σχετικά με τις γυναίκες στον τομέα της τεχνολογίας. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά 
μας. 
 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβεί σε ενέργειες που στόχο έχουν να πυροδοτήσουν την 
αλλαγή. Υπέβαλε πρόταση για τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής των εργαζόμενων οικογενειών, σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του μισθολογικού 
χάσματος μεταξύ των φύλων και απηύθυνε έκκληση για να δοθεί τέλος στη βία κατά των 
γυναικών, μέσω χρηματοδότησης και δράσεων ευαισθητοποίησης. 
 Η έκθεση για την ισότητα των φύλων του 2018 δείχνει ότι η πρόοδος έχει σταματήσει σε 
ορισμένους τομείς: οι γυναίκες εξακολουθούν να αναλαμβάνουν τα περισσότερα καθήκοντα 
φροντίδας εντός των οικογενειών, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει στάσιμο 
στο 16 % εδώ και χρόνια, ενώ η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1507_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:  
Έκθεση του 2018 σχετικά με την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
Μελέτη: «Οι γυναίκες στην ψηφιακή εποχή» 
Πρωτοβουλία για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στον ψηφιακό τομέα 
Δελτίο Τύπου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων σχετικά με τις γυναίκες στον κλάδο 
των ΤΠΕ 
Το ετήσιο συνέδριο θεμελιωδών δικαιωμάτων για τα δικαιώματα των γυναικών σε ταραγμένους καιρούς 
επικεντρώθηκε στη βία και την παρενόχληση κατά των γυναικών, καθώς και στην οικονομική και πολιτική 
ανισότητα μεταξύ αντρών και γυναικών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων και στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1451_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1444_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/12&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/attachment/AGENDA-16-802/en/eu_infringement_procedure.pdf
http://ec.europa.eu/info/infringement-procedure_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=en
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=607452
http://ec.europa.eu/justice/saynostopvaw/index.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1507_el.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=615287
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/612398
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/615723
http://eige.europa.eu/news-and-events/news/time-get-more-women-tech
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=115277


 
 

Η δρομολόγηση της πρωτοβουλίας «Spotlight» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού με τα Ηνωμένα 
Έθνη εστιάζεται στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Δείκτης ισότητας των φύλων 2017 
Βίντεο ευαισθητοποίησης για τη βία κατά των γυναικών 

________________________________________________________________________________ 

ΕΕ-Ουκρανία: η Επιτροπή προτείνει νέο πρόγραμμα μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής ύψους 1 εκατ. ευρώ 

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για ένα νέο πρόγραμμα μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής (ΜΧΣ) για την Ουκρανία ύψους έως και 1 δισ. ευρώ με στόχο τη 
στήριξη της οικονομικής σταθεροποίησης και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 
 Η σημερινή πρόταση αποτελεί συνέχεια του αιτήματος που υπέβαλαν οι ουκρανικές 
αρχές και των απευθείας συζητήσεων μεταξύ του προέδρου της Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ 
και του προέδρου της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο. Το νέο πρόγραμμα βασίζεται στην πρόοδο 
που επιτεύχθηκε όσον αφορά τη στήριξη της οικονομικής σταθεροποίησης και των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο των τριών προηγούμενων προγραμμάτων ΜΧΣ. 
 Αφότου ξέσπασε η κρίση το 2014 η ΕΕ έχει δεσμεύσει 12,8 δισ. ευρώ για τη στήριξη της 
μεταρρυθμιστικής διαδικασίας στην Ουκρανία, στα οποία περιλαμβάνονται 2,8 δισ. ευρώ στο 
πλαίσιο τριών προγραμμάτων ΜΧΣ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1702_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή 
Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία 
Σχέσεις ΕΕ-Ουκρανίας 
Ιστότοπος της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ουκρανία 
Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα ΜΧΣ, συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων εκθέσεων 
Ιστότοπος των επενδυτικών σχέσεων της ΕΕ 

________________________________________________________________________________ 

Ένωση Κεφαλαιαγορών: εξάλειψη των εμποδίων στις διασυνοριακές επενδύσεις και 
επιτάχυνση της υλοποίησής τους 

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2018 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει σήμερα ένα σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών (CMU), προωθώντας εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και εξαλείφοντας τα 
εμπόδια στις διασυνοριακές επενδύσεις. 
 Η Ένωση Κεφαλαιαγορών θα ωφελήσει όλα τα κράτη μέλη και, ιδίως, θα ενισχύσει την 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση προωθώντας τον επιμερισμό του κινδύνου στον ιδιωτικό 
τομέα.  
 Με βάση την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί από την έναρξη λειτουργίας της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών το 2015, οι σημερινές προτάσεις θα ενισχύσουν τη διασυνοριακή αγορά 
επενδυτικών κεφαλαίων, θα προωθήσουν την ευρωπαϊκή αγορά καλυμμένων ομολόγων ως πηγή 
μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης και θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη βεβαιότητα για τους 

https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/spotlight-initiative_en
http://eige.europa.eu/gender-equality-index
https://www.youtube.com/watch?v=N27l4UWXotM
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1702_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/macro-financial-assistance-mfa-non-eu-partner-countries_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/enlargement-and-neighbouring-countries/neighbouring-countries-eu/neighbourhood-countries/ukraine_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/4081/%20EU-Ukraine%20relations
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/eu-borrower_en
https://ec.europa.eu/info/files/ecfin-eu-investor-presentation_en


 
 

επενδυτές κατά τις διασυνοριακές συναλλαγές τίτλων και απαιτήσεων. Η Ένωση Κεφαλαιαγορών 
αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ για την ενίσχυση της οικονομίας της 
Ευρώπης και την προώθηση των επενδύσεων με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 
Αποσκοπεί στην κινητοποίηση κεφαλαίων και στη διοχέτευσή τους σε όλες τις επιχειρήσεις της 
ΕΕ, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που χρειάζονται πόρους για να αναπτυχθούν 
και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1364_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες:  
MEMO 
Ενημερωτικό δελτίο 
Περισσότερες πληροφορίες για την πρόταση 

________________________________________________________________________________ 

Προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών: τα παιχνίδια και τα αυτοκίνητα βρίσκονται στις 
πρώτες θέσεις του καταλόγου των επικίνδυνων προϊόντων 

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2018 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει την έκθεση του 2017 σχετικά με το ευρωπαϊκό 
σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα προϊόντα. 

 Όπως προκύπτει από την έκθεση, το 2017 η χρήση του συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης από τις εθνικές αρχές ήταν όλο και μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα να 
διαβιβαστούν μέσω του συστήματος 2 000 προειδοποιήσεις για επικίνδυνα προϊόντα. Τα 
παιχνίδια, για παράδειγμα πολλά μοντέλα των δημοφιλών fidget spinners, τα αυτοκίνητα και οι 
μοτοσικλέτες βρίσκονται στην κορυφή του καταλόγου των επικίνδυνων προϊόντων που 
εντοπίστηκαν και απομακρύνθηκαν από την αγορά.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1721_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Αρχική σελίδα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών για το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης 
Σημεία επικοινωνίας του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης 
Ετήσια έκθεση και στατιστικές πληροφορίες 

________________________________________________________________________________ 

Η Επιτροπή δημιουργεί κέντρο γνώσεων για να ενισχύσει την ποιότητα των τροφίμων και να 
εντείνει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των τροφίμων 

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2018 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στις ανησυχίες των καταναλωτών σχετικά με 
την ποιότητα των τροφίμων και τις δόλιες πρακτικές όσον αφορά τα τρόφιμα, θα εγκαινιάσει 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1364_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1425_en.htm
http://ec.europa.eu/info/files/180308-communication-cmu-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/publications/180308-communication-cmu_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1721_el.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1722_en.htm
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.search
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/docs/rapex_contact_points_en.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=616046


 
 

αύριο το κέντρο γνώσεων για την απάτη στον τομέα των τροφίμων και την ποιότητα των 
τροφίμων, για τη λειτουργία του οποίου θα είναι υπεύθυνο το Κοινό Κέντρο Ερευνών. 
 Το κέντρο γνώσεων, ένα δίκτυο που συγκροτείται από εμπειρογνώμονες εντός και εκτός 
της Επιτροπής, θα στηρίζει τους φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΕ και τις εθνικές αρχές 
κοινοποιώντας και παρέχοντας πρόσβαση στις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις σχετικά 
με την απάτη στον τομέα των τροφίμων και με θέματα που αφορούν την ποιότητα των τροφίμων. 
 Οι ανησυχίες σχετικά με την απάτη στον τομέα των τροφίμων και την ποιότητα των 
τροφίμων υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και βλάπτουν το σύνολο της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη, από τους γεωργούς έως τους λιανοπωλητές. Οι 
πρόσφατες περιπτώσεις απάτης στον τομέα των τροφίμων αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τα εξής 
προϊόντα: ελαιόλαδο, κρασί, μέλι, ψάρια, γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας και πουλερικά. 
Επιπλέον, οι καταναλωτές είναι ενδεχομένως ευάλωτοι σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 
μάρκετινγκ, ιδίως όσον αφορά προϊόντα διατροφής με σημαντικές διαφορές ως προς τη σύνθεση 
που προσφέρονται, ωστόσο, με παρόμοια συσκευασία σε διάφορες αγορές. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1744_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Κέντρα γνώσεων του Κοινού Κέντρου Ερευνών 
Το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Η ΕΕ χαράσσει την πολιτική της με βάση πραγματικά στοιχεία (PDF) 
[1] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 
της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, 
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό των διαδικασιών σε 
θέματα ασφάλειας τροφίμων 
[2] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 25ης Οκτωβρίου 
2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές 
[3] Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά 

________________________________________________________________________________ 

Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο: η ομάδα εμπειρογνωμόνων συνιστά 
ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικτυακών πλατφορμών 

Στρασβούργο, 12 Μαρτίου 2018 

 Στην έκθεση που παρέδωσε σήμερα στην Επίτροπο Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 
κα Μαρίγια Γκαμπριέλ, η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τις ψευδείς ειδήσεις 
και την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο ορίζει το φαινόμενο και διατυπώνει μια σειρά από 
συστάσεις. 

 Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες συνιστούν να καταρτιστεί κώδικας αρχών τον οποίο θα 
πρέπει να δεσμευτούν να τηρούν οι διαδικτυακές πλατφόρμες και τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Η έκθεση συμπληρώνει τα πρώτα συμπεράσματα από σχετική δημόσια διαβούλευση 
και έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκαν επίσης σήμερα. Οι πληροφορίες αυτές θα 
χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση ανακοίνωσης σχετικά με την αντιμετώπιση της 
παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο, η οποία θα δημοσιευτεί την άνοιξη από την Επιτροπή. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1746_el.pdf 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1744_el.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/knowledge
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc_paper-eu-policy-making-based-on-facts.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftnref1"
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftnref2"
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftnref3"
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1746_el.pdf


 
 

 
Περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τις ψευδείς ειδήσεις και την 
παραπληροφόρηση 
Πρώτα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης 
Παρουσίαση της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου 

________________________________________________________________________________ 

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για βελτίωση της πρόσβασης 
στην κοινωνική προστασία για όλους τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους 

Στρασβούργο, 13 Μαρτίου 2018 

Τι αφορά η νέα πρόταση και ποιο είναι το ιστορικό της υποβολής της; 
Η πρόταση της Επιτροπής για σύσταση σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για 
εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους είναι μέρος των πρωτοβουλιών για την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Η σύσταση συνδέεται ιδιαιτέρως 
με την αρχή 12, όπου δηλώνεται ότι «ανεξάρτητα από το είδος και τη διάρκεια της σχέσης 
απασχόλησης, οι εργαζόμενοι και, υπό συγκρίσιμες συνθήκες, οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν 
δικαίωμα σε επαρκή κοινωνική προστασία». 
Βλ. επίσης το δελτίο Τύπου εδώ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1623_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

Η Επιτροπή εγκρίνει προτάσεις για μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας και για την πρόσβαση στην 
κοινωνική προστασία 

Στρασβούργο, 13 Μαρτίου 2018 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει πιο συγκεκριμένες νέες πρωτοβουλίες για την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. 

 Ειδικότερα, η Επιτροπή υποβάλλει την πρότασή της για μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, 
όπως ανήγγειλε ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, 
καθώς και μια πρωτοβουλία για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε κοινωνική προστασία για όλους 
τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους. Οι πρωτοβουλίες αυτές συνοδεύονται από 
ανακοίνωση σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος θα συνδέεται στενά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού 
των πολιτικών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση: Η παρακολούθηση της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 
Ενημερωτικό δελτίο: Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων 
Ενημερωτικό σημείωμα: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/615886
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/615886
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/615783
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2183
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19158&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19158&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1623_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/files/communication-monitoring-implementation-european-pillar-social-rights_el
https://ec.europa.eu/commission/files/factsheet-european-pillar-social-rights_el
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1622_en.htm


 
 

Ενημερωτικό δελτίο: Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων: Με κατεύθυνση την κινητικότητα 
του εργατικού δυναμικού με δίκαιους όρους: Σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας 
Ενημερωτικό σημείωμα: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη βελτίωση 
της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία για όλους τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους 
Ενημερωτικό δελτίο: Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων: Πρόσβαση στην κοινωνική 
προστασία για τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους 
Είδηση με συνδέσμους προς νομικά έγγραφα στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Απασχόλησης 

________________________________________________________________________________ 

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας 

Στρασβούργο, 13 Μαρτίου 2018 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόταση κανονισμού για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής 
Εργασίας, στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την κοινωνική δικαιοσύνη. 

Από πού προέρχεται η πρωτοβουλία για μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας; 
Η οικοδόμηση μιας κοινωνικότερης Ευρώπης και η ενίσχυση μιας δικαιότερης εσωτερικής αγοράς 
αποτελούν βασική προτεραιότητα για την παρούσα Επιτροπή, όπως αναφέρεται στις πολιτικές 
κατευθύνσεις του Ιουλίου 2014. Διάφορες πρωτοβουλίες έχουν ήδη δρομολογηθεί για να 
βελτιωθούν οι ενωσιακοί κανόνες για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Για να 
εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται ορθά στην πράξη, ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ 
Γιούνκερ, στην ομιλία που εκφώνησε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 13 
Σεπτεμβρίου 2017 με θέμα την κατάσταση της Ένωσης, πρότεινε τη σύσταση της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Εργασίας: «Θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη δίκαιη, απλή και αποτελεσματική επιβολή των 
κανόνων της ΕΕ για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού από έναν νέο φορέα εποπτείας και 
επιβολής.Φαντάζει παράλογο να υπάρχει μια Τραπεζική Αρχή για την εποπτεία των τραπεζικών 
προτύπων, αλλά όχι μια κοινή Αρχή Εργασίας που να διασφαλίζει τη δικαιοσύνη στην ενιαία 
αγορά». 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1622_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
Διευκόλυνση της ΕΕ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία: η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση 
πρόσθετων κονδυλίων για τους Σύριους πρόσφυγες 

Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2018 

 Σύμφωνα με τη δέσμευσή της για στήριξη των Σύριων προσφύγων στην Τουρκία, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποιεί σήμερα πρόσθετη χρηματοδότηση υπέρ της Διευκόλυνσης για 
τους πρόσφυγες, χάρη στην οποία, μέχρι στιγμής, 500.000 παιδιά απέκτησαν πρόσβαση στην 
εκπαίδευση και 1,2 εκατομμύρια πρόσφυγες στηρίζονται με μηνιαίες μεταφορές μετρητών. 

 Η σημερινή απόφαση θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για τη δεύτερη δόση ύψους 3 δισ. ευρώ, 
όπως προβλέπεται στη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, κινητοποιώντας 1 δισ. ευρώ από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ. Η πρώτη δόση της Διευκόλυνσης, που συστάθηκε το 2016, ανήλθε σε 3 
δισ. ευρώ - 1 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και 2 δισ. ευρώ από συνεισφορές των 
κρατών μελών. Η Επιτροπή προτείνει να συνεχιστεί η ρύθμιση αυτή ώστε να μπορέσει να 

https://ec.europa.eu/commission/files/european-pillar-social-rights-towards-fair-labour-mobility-setting-european-labour-authority_en
https://ec.europa.eu/commission/files/european-pillar-social-rights-towards-fair-labour-mobility-setting-european-labour-authority_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1623_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1623_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/files/european-pillar-social-rights-access-social-protection-workers-and-self-employed_en
https://ec.europa.eu/commission/files/european-pillar-social-rights-access-social-protection-workers-and-self-employed_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9061&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/commission/publications/president-junckers-political-guidelines_el
https://ec.europa.eu/commission/publications/president-junckers-political-guidelines_el
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_el
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_el
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1622_el.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/


 
 

συνεχιστεί το επιτυχημένο και αποτελεσματικό έργο της Διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην 
Τουρκία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1723_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας: Διευκόλυνση ύψους 3 δισ. ευρώ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Η Διευκόλυνση της ΕΕ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία 
Έκτη έκθεση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας 
Εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας – Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Δεύτερη ετήσια έκθεση σχετικά με τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία 
Διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία: η Επιτροπή παρουσιάζει την επιτευχθείσα πρόοδο κατά 
την ένατη συνεδρίαση της διευθύνουσας επιτροπής 

________________________________________________________________________________ 

Πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ: η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για να την καταστήσει 
ισχυρότερη, αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη 

Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2018 

 Η Επιτροπή προτείνει σήμερα τη μεταρρύθμιση της κοινής πολιτικής θεωρήσεων της ΕΕ 
προκειμένου να προσαρμόσει τους κανόνες στην εξέλιξη του προβληματισμού σχετικά με την 
ασφάλεια, στις προκλήσεις που συνδέονται με τη μετανάστευση και στις νέες δυνατότητες που 
προσφέρουν οι τεχνολογικές εξελίξεις. 

 Οι προτεινόμενες αλλαγές όσον αφορά τον κωδικό θεωρήσεων θα απλουστεύσουν τις 
διατυπώσεις χορήγησης θεώρησης (βίζας) στους νόμιμους ταξιδιώτες για να ταξιδεύουν στην 
Ευρώπη, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τον τουρισμό, το εμπόριο και τις επιχειρήσεις και 
ενισχύοντας, παράλληλα, την πρόληψη των κινδύνων όσον αφορά την ασφάλεια και την 
παράτυπη μετανάστευση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1745_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: προσαρμογή της κοινής πολιτικής θεωρήσεων της ΕΕ στις νέες προκλήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο: Μια πιο ισχυρή, αποτελεσματική και ασφαλής πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ 
Ανακοίνωση: Προσαρμογή της κοινής πολιτικής θεωρήσεων της ΕΕ στις νέες προκλήσεις 
Πρόταση: Κανονισμός για την τροποποίηση του κώδικα θεωρήσεων 

 Παραρτήματα της πρότασης κανονισμού 
 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: εκτίμηση επιπτώσεων 
 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: σύνοψη της εκτίμησης επιπτώσεων 

________________________________________________________________________________ 

Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση: Απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες για τη 
διατήρηση της προόδου 

Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2018 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1723_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6162_el.htm
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/frit_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/170613_6th_report_on_the_progress_made_in_the_implementation_of_the_eu-turkey_statement_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4321_en.htm
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/14032018_facility_for_refugees_in_turkey_second_annual_report.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1801_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1801_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1745_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1762_en.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_eu-visa-policy_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_communication-commission-parliament-council-adapting-common-visa-policy-new-challenges_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/201780314_proposal-regulation-establishing-community-code-visas_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/201780314_annexes-regulation-establishing-community-code-visas_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/201780314_ec-staff-working-document-impact-assessment-regulation-establishing-community-code-visas_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/201780314_ec-staff-working-document-exec-summary-impact-assessment-regulation-establishing-community-code-visas_en.pdf


 
 

 Η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου, 
έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί και τα περαιτέρω καίρια μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη μετανάστευση και του χάρτη πορείας 
της Επιτροπής που χαράχτηκε τον Δεκέμβριο του 2017, προς μια ολοκληρωμένη συμφωνία για τη 
μετανάστευση έως τον Ιούνιο του 2018. 

 Η μείωση των παράτυπων αφίξεων συνεχίστηκε καθόλη τη διάρκεια του 2017 και τους 
πρώτους μήνες του 2018, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών, 
την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων, την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης 
και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με τους διεθνείς εταίρους. Εντούτοις, δεδομένου 
ότι η κατάσταση παραμένει, γενικά, εύθραυστη, απαιτείται να καταβληθούν από κοινού 
πρόσθετες προσπάθειες από τα κράτη μέλη και την ΕΕ, ιδίως να ενισχυθούν οι χρηματοδοτικοί 
πόροι, ώστε να εξασφαλιστεί μια συνεχής και αποτελεσματική απάντηση στην πρόκληση της 
μετανάστευσης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1763_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Έκθεση προόδου σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη Μετανάστευση 
Παράρτημα 1 – Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ για την Αφρική 
Παράρτημα 2 – Διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία 
Παράρτημα 3 – Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
Παράρτημα 4 – Μετεγκατάσταση 
Παράρτημα 5 – Επανεγκατάσταση 
Παράρτημα 6 – Τα κύρια στοιχεία για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής ολοκληρωμένης 
διαχείρισης των συνόρων 
Δεύτερη ετήσια έκθεση σχετικά με τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία 
Δελτίο Τύπου: Διευκόλυνση της ΕΕ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία: η Επιτροπή προτείνει την 
κινητοποίηση πρόσθετων κονδυλίων για τους Σύριους πρόσφυγες 
Δελτίο Τύπου: Πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ: Η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για να καταστεί ισχυρότερη, 
αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Δήλωση ΕΕ — Τουρκίας μετά από δύο έτη 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Η Διευκόλυνση της ΕΕ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου: προστασία των μεταναστών και διαχείριση 
των παράνομων μεταναστευτικών ροών 
________________________________________________________________________________ 

Μείωση των κινδύνων στην Τραπεζική Ένωση: Η Επιτροπή παρουσιάζει μέτρα για την ταχύτερη 
μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον τραπεζικό τομέα 

Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2018 

 Η Επιτροπή προτείνει σήμερα μια φιλόδοξη και ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την 
αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) στην Ευρώπη, αξιοποιώντας τη σημαντική 
πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί όσον αφορά τη μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα. 

 Με αυτά τα εκτεταμένα μέτρα, η Επιτροπή υλοποιεί το σχέδιο δράσης του Συμβουλίου για 
την αντιμετώπιση του υψηλού αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων και την αποτροπή της 
ενδεχόμενης συσσώρευσής τους στο μέλλον. Αξιοποιεί, δε, τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των 
κρατών μελών, των εποπτικών αρχών, των πιστωτικών ιδρυμάτων και της ΕΕ, οι οποίες έχουν 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1763_el.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_progress-report-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-1-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-2-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-3-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-4-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-5-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-6-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-6-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/170302_facility_for_refugees_in_turkey_first_annual_report.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1723_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1723_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1745_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1745_el.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_eu-turkey-two-years-on_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/frit_factsheet.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35787/central-mediterranean-route-protecting-migrants-and-managing-irregular-flows_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35787/central-mediterranean-route-protecting-migrants-and-managing-irregular-flows_en


 
 

οδηγήσει στη μείωση των αποθεμάτων NPL που τηρούνται από τις τράπεζες και χώρες της ΕΕ τα 
τελευταία έτη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1802_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
Ενημερωτικό δελτίο 
Κείμενα των προτάσεων και των συνοδευτικών εγγράφων 

________________________________________________________________________________ 

Δήλωση της επιτρόπου κ. Thyssen μετά τη συμφωνία για το ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά 
και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας 

Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2018 

 Μετά τη σημερινή συμφωνία των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο 
για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας, η επίτροπος Απασχόλησης, 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, κ. Marianne 
Thyssen, δήλωσε: 

«Χαιρετίζω θερμά τη σημερινή συμφωνία των κρατών μελών σχετικά με τη θέσπιση ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-1923_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Ενημερωτικό δελτίο: Θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη: Εξασφάλιση ποιοτικών και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων μαθητείας 
Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή εγκρίνει πρωτοβουλία για την προώθηση της μαθητείας στην Ευρώπη 
Δελτίο Τύπου: Δέκα δράσεις για να αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι καλύτερες δεξιότητες 
Δικτυακός τόπος για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 

________________________________________________________________________________ 

Το Erasmus+ στην εικονική πραγματικότητα 

Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2018 

 Το Erasmus+, ένα από τα πιο εμβληματικά και τα πιο επιτυχημένα προγράμματα της ΕΕ, 
αποκτά σήμερα την ηλεκτρονική έκδοση για τις δράσεις κινητικότητάς του, έτσι ώστε να 
επιτρέψει σε περισσότερους σπουδαστές και νέους από ευρωπαϊκές χώρες και χώρες της Νότιας 
Γειτονίας της ΕΕ να συνδεθούν μεταξύ τους. 
 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα τον ιστοχώρο Erasmus+ Virtual Exchange, ένα 
σχέδιο για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και τη βελτίωση των δεξιοτήτων 
τουλάχιστον 25.000 νέων με τη βοήθεια των εργαλείων ψηφιακής μάθησης τα επόμενα δύο έτη. 
Το έργο καλύπτει τις 33 χώρες που συμμετέχουν στο Erasmus+ και την περιοχή της Νότιας 
Μεσογείου που περιλαμβάνει την Αλγερία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Λίβανο, τη 
Λιβύη, το Μαρόκο, την Παλαιστίνη*, τη Συρία και την Τυνησία.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1802_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1803_en.htm
https://ec.europa.eu/info/files/180314-non-performing-loans-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/publications/180314-proposal-non-performing-loans_el
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-1923_el.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19192&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19192&langId=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3585_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_el
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual


 
 

 Η ηλεκτρονική έκδοση του προγράμματος Erasmus+ θα συμπληρώσει το πρόγραμμα της 
παραδοσιακής κινητικότητας και θα μπορούσε στο μέλλον να επεκταθεί σε άλλες περιοχές του 
κόσμου.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1741_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Αρχική σελίδα: Erasmus+ Virtual Exchange 
* Η ονομασία αυτή δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης και δεν θίγει 
τις επιμέρους θέσεις των κρατών μελών σχετικά με το θέμα αυτό. 

________________________________________________________________________________ 

Εκατομμύρια παιδιά σχολικής ηλικίας στην Ευρώπη απολαμβάνουν υγιεινή διατροφή χάρη σε 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2018 

 Πάνω από 30 εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρη την ΕΕ λαμβάνουν γάλα, φρούτα και 
λαχανικά στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για τα σχολεία. 

 Κατά το σχολικό έτος 2016-2017, πάνω από 12,2 εκατομμύρια παιδιά σε 79 000 σχολεία 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα της ΕΕ για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών 
στα σχολεία και περίπου 18 εκατομμύρια παιδιά συμμετείχαν στο πρόγραμμα της ΕΕ για την 
προώθηση της κατανάλωσης γάλακτος, όπως προκύπτει από τις τελευταίες εκθέσεις 
παρακολούθησης. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει 74 000 και πλέον τόνους φρούτων και 
λαχανικών και πάνω από 285 000 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων, που διανέμονται κατά 
κύριο λόγο σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 και 10 ετών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1823_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Εκθέσεις παρακολούθησης των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με το πρόγραμμα προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία κατά την περίοδο 2016-2017 
Πρόγραμμα της ΕΕ για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία 
Ενδεικτική κατανομή της ενίσχυσης ανά κράτος μέλος 

 ________________________________________________________________________________ 

Μία αγορά — μία Ευρώπη 

Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2018 

Κοινή δήλωση με την ευκαιρία της 25ής επετείου της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς  

του κ. Αντόνιο Ταγιάνι, προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, 
προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του κ. Μπόικο Μπορίσοφ, ασκούντος την εκ 
περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου και πρωθυπουργού της Βουλγαρίας 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1741_el.pdf
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual
https://ec.europa.eu/agriculture/sfs/eu-countries_el
https://ec.europa.eu/agriculture/sfs/eu-countries_el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1823_el.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sfs/eu-countries_el
https://ec.europa.eu/agriculture/sfs/eu-countries_el
https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme_el
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1484303363358&uri=CELEX:32016R0795


 
 

 Πριν από εικοσιπέντε χρόνια δημιουργήθηκε η ενιαία αγορά και σε όλη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση εξαλείφθηκαν πολλοί φραγμοί. Οι λαοί ενστερνίστηκαν νέες ελευθερίες και ευκαιρίες και 
σήμερα οι Ευρωπαίοι ταξιδεύουν, σπουδάζουν, εργάζονται, ζουν και ερωτεύονται πέραν των 
συνόρων.  

 Οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να αγοράζουν ό, τι θέλουν, όπου θέλουν και να 
επωφελούνται από περισσότερες επιλογές και χαμηλότερες τιμές. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις — 
μεγάλες και μικρές — μπορούν να επεκτείνουν την πελατειακή τους βάση και να ανταλλάσσουν 
προϊόντα και υπηρεσίες με μεγαλύτερη ευκολία σε ολόκληρη την ΕΕ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2221_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
WiFi4EU: ξεκινούν οι εγγραφές για την ενωσιακή χρηματοδότηση των σημείων δωρεάν 
ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους 

Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2018 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τη δικτυακή πύλη WiFi4EU. Από τώρα οι δήμοι σε όλη 
την Ευρώπη καλούνται να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους ενόψει της πρώτης πρόσκλησης 
υποβολής σχεδίων στα μέσα Μαΐου, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τη 
χρηματοδότηση της ΕΕ με σκοπό τη δημιουργία δημόσιων σημείων δωρεάν ασύρματης 
πρόσβασης στο διαδίκτυο. 
 Το πρόγραμμα WiFi4EU προσφέρει στους δήμους κουπόνια αξίας 15 000 EUR για να 
εγκαταστήσουν σημεία Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, δημόσια πάρκα 
και πλατείες. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, η πρωτοβουλία WiFi4EU έχει ως 
στόχο να συνδέσει «κάθε ευρωπαϊκό χωριό και κάθε ευρωπαϊκή πόλη με δωρεάν ασύρματη 
πρόσβαση στο διαδίκτυο στα κυριότερα κέντρα της δημόσιας ζωής έως το 2020». 
 Οι δήμοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κουπόνια WiFi4EU για την αγορά και 
εγκατάσταση εξοπλισμού Wi-Fi (σημείων ασύρματης πρόσβασης) στα κέντρα της τοπικής 
δημόσιας ζωής τα οποία έχουν επιλέξει. Το κόστος συντήρησης του δικτύου θα καλυφθεί από τον 
δήμο. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2065_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο 

________________________________________________________________________________ 

Φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας: Η Επιτροπή προτείνει νέα μέτρα για να διασφαλιστεί η 
δίκαιη φορολόγηση όλων των επιχειρήσεων στην ΕΕ 

Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2018 

Φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας: Η Επιτροπή προτείνει νέα μέτρα για να διασφαλιστεί η 
δίκαιη φορολόγηση όλων των επιχειρήσεων στην ΕΕ 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2221_el.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3008_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2065_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2066_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-wifi4eu


 
 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέους κανόνες για να διασφαλιστεί ότι οι 
ψηφιακές επιχειρηματικές δραστηριότητες φορολογούνται με δίκαιο και φιλικό προς την 
ανάπτυξη τρόπο. Με τα μέτρα αυτά θα βρεθεί η ΕΕ στην παγκόσμια πρωτοπορία στον τομέα του 
σχεδιασμού φορολογικών νομοθεσιών προσαρμοσμένων στη σύγχρονη οικονομία και στην 
ψηφιακή εποχή. 

 Η πρόσφατη επέκταση των ψηφιακών επιχειρήσεων, όπως οι εταιρείες κοινωνικής 
δικτύωσης, οι συνεργατικές πλατφόρμες και οι πάροχοι διαδικτυακού περιεχομένου, συνέβαλε 
σε σημαντικό βαθμό στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ. Ωστόσο, οι ισχύοντες φορολογικοί 
κανόνες δεν σχεδιάστηκαν κατά τρόπο ώστε να καλύπτουν επιχειρήσεις παγκόσμιας εμβέλειας, 
εικονικού τύπου ή με ελάχιστη ή μηδενική φυσική παρουσία. Η αλλαγή υπήρξε ριζική: 9 από τις 
20 κορυφαίες παγκοσμίως επιχειρήσεις βάσει κεφαλαιοποίησης είναι πλέον ψηφιακής μορφής, 
σε σύγκριση με 1 από τις 20 πριν από δέκα χρόνια. Η πρόκληση συνίσταται στο να αξιοποιηθεί 
στο έπακρο η τάση αυτή και να εξασφαλιστεί, παράλληλα, ότι οι ψηφιακές επιχειρήσεις 
καταβάλλουν επίσης το μερίδιο φόρων που τους αναλογεί. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει 
πραγματικός κίνδυνος για τα δημόσια έσοδα των κρατών μελών: οι ψηφιακές επιχειρήσεις 
υπόκεινται επί του παρόντος σε μέσο πραγματικό συντελεστή φόρου ίσο προς το ήμισυ του 
αντίστοιχου συντελεστή της παραδοσιακής οικονομίας στην ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2041_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας 
Ιστοσελίδα της ΓΔ TAXUD σχετικά με τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας 
Ενημερωτικό δελτίο για τις σημερινές προτάσεις 
ΒΙΝΤΕΟ: Πρέπει να φορολογούνται οι ψηφιακές δραστηριότητες; 

________________________________________________________________________________ 

Δίκαιη φορολόγηση: η Επιτροπή θεσπίζει τα πρώτα αντίμετρα της ΕΕ για τις περιοχές που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας 

Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2018 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί τη δέσμευσή της να συμπληρώσει τον κοινό ενωσιακό 
κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας με αποτελεσματικά 
αντίμετρα. 
 Οι κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν σήμερα αποτελούν το πρώτο βήμα για να 
σταματήσει η μεταφορά κονδυλίων της ΕΕ μέσω μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής 
δικαιοδοσίας και εξασφαλίζουν ότι τα κονδύλια της ΕΕ δεν συμβάλλουν ακούσια στην παγκόσμια 
φοροαποφυγή. 
 Ειδικότερα οι σημερινές κατευθυντήριες γραμμές εγγυώνται ότι τα κονδύλια της ΕΕ που 
προορίζονται για την εξωτερική ανάπτυξη και τις επενδύσεις δεν μπορούν να διοχετεύονται ή να 
μεταφέρονται μέσω φορέων σε χώρες που περιλαμβάνονται στον κοινό κατάλογο της ΕΕ. Ο 
πρώτος κατάλογος εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2017 και επικαιροποιείται 
συνεχώς. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2245_el.pdf 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2041_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2141_en.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-economy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/factsheet_digital_taxation_21032018_en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5Xo1ff_qtbg
https://ec.europa.eu/info/publications/eu-anti-tax-avoidance-requirements-financing-and-investment-operations_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5121_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2245_el.pdf


 
 

 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος της ΓΔ ECFIN και νομικά κείμενα 
Κοινός ενωσιακός κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας 
Ανακοίνωση σχετικά με μια εξωτερική στρατηγική για αποτελεσματική φορολογία  

________________________________________________________________________________ 

Ταξιδέψτε με τις ψηφιακές συνδρομές σας: κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2018 

Από την 1η Απριλίου 2018 και μετά, οι Ευρωπαίοι που διαθέτουν συνδρομές σε επιγραμμικό 
περιεχόμενο στη χώρα καταγωγή τους θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό, όπου και αν 
βρίσκονται στην ΕΕ. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Άντρους Άνσιπ, η επίτροπος 
Μαρίγια Γκαμπριέλ, ο Βούλγαρος υπουργός Μεταφορών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ιβάιλο 
Μοσκόβσκι και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Πάβελ Σβόμποντα και Ζαν-Μαρί 
Καβαντά εξέδωσαν την ακόλουθη δήλωση: 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2341_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Ερωτήσεις/απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο 
Δήλωση του αντιπροέδρου Αντρους Άνσιπ μετά την ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  

________________________________________________________________________________ 

Ψηφιακή Ενιαία Αγορά – Φορητότητα των υπηρεσιών διαδικτυακού περιεχομένου 

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2018 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Ποιος είναι ο στόχος του κανονισμού; 
Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι Ευρωπαίοι που αγοράζουν ή γίνονται συνδρομητές σε ταινίες, 
αθλητικές εκπομπές, μουσική, ηλεκτρονικά βιβλία και παιχνίδια στο κράτος μέλος καταγωγής 
τους μπορούν να έχουν πρόσβαση στο εν λόγω περιεχόμενο όταν ταξιδεύουν ή μένουν 
προσωρινά σε άλλη χώρα της ΕΕ. Ο κανονισμός τίθεται σε ισχύ την 1η Απριλίου 2018 σε όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ. 
 
Ποιος θα επωφεληθεί από τους νέους κανόνες; 
 Οι καταναλωτές που διαμένουν στην ΕΕ: οι νέοι κανόνες τους επιτρέπουν να παρακολουθούν 

ταινίες ή αθλητικές εκδηλώσεις, να ακούν μουσική, να κατεβάζουν ηλεκτρονικά βιβλία ή να 
παίζουν παιχνίδια – όταν επισκέπτονται ή μένουν προσωρινά σε άλλες χώρες της ΕΕ. 

 Οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτυακού περιεχομένου: θα είναι σε θέση να παρέχουν 
διασυνοριακή φορητότητα διαδικτυακού περιεχομένου στους συνδρομητές τους χωρίς να 
χρειάζεται να αποκτούν άδειες για άλλες χώρες στις οποίες οι συνδρομητές μένουν 
προσωρινά. 

Τα συμφέροντα των κατόχων δικαιωμάτων διασφαλίζονται με την αποφυγή καταχρήσεων.  
 

https://ec.europa.eu/info/publications/eu-anti-tax-avoidance-requirements-financing-and-investment-operations_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5121_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b5aef3db-c5a7-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2341_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2601_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-portability-online-content-services
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1382_en.htm


 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2601_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο 
Δελτίο Τύπου 
Travel with your digital subscriptions: Joint statement by the European Commission, the European 
Parliament and the Bulgarian Presidency of the EU 
________________________________________________________________________________ 

Χαμηλότερες χρεώσεις στους καταναλωτές: φθηνές μεταφορές ποσών ευρώ σε ολόκληρη την 
Ένωση και πιο συμφέρουσες μετατροπές συναλλάγματος 

Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2018 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα να καταστούν φθηνότερες οι διασυνοριακές 
πληρωμές σε ευρώ σε ολόκληρη την ΕΕ. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, δεν υπάρχει 
διαφορά για τους κατοίκους ή τις επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ όταν πραγματοποιούν 
συναλλαγές σε ευρώ στη χώρα τους ή σε άλλο κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ. 
 Η σημερινή πρόταση αποβλέπει στην επέκταση αυτού του πλεονεκτήματος στους 
ανθρώπους και τις επιχειρήσεις σε χώρες εκτός ζώνης του ευρώ. Η πρόταση αυτή θα επιτρέψει 
σε όλους τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να αποκομίζουν στο έπακρο τα οφέλη της 
ενιαίας αγοράς όταν στέλνουν χρήματα, κάνουν αναλήψεις μετρητών ή πραγματοποιούν 
πληρωμές στο εξωτερικό. Όλες οι διασυνοριακές πληρωμές εντός της ΕΕ που πραγματοποιούνται 
σε ευρώ εκτός της ζώνης του ευρώ θα χρεώνονται τώρα το ίδιο –με μικρά ή μηδενικά τέλη– με τις 
εγχώριες πληρωμές στο τοπικό επίσημο νόμισμα. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει σήμερα να 
αυξηθεί η διαφάνεια και ο ανταγωνισμός στις υπηρεσίες μετατροπής νομισμάτων όταν οι 
καταναλωτές αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες σε νόμισμα διαφορετικό από το δικό τους. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2423_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
MEMO 
Ενημερωτικό δελτίο 
Κείμενο της σημερινής πρότασης 
Γενικές πληροφορίες για τις διασυνοριακές πληρωμές 

________________________________________________________________________________ 

Σχέδιο δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα: η ΕΕ οδεύει προς μια Αμυντική Ένωση 

Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2018 

 Σύμφωνα με τη δέσμευση του προέδρου Γιούνκερ για μια πραγματική Αμυντική Ένωση 
έως το 2025, η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος παρουσιάζουν σήμερα ένα σχέδιο δράσης για 
τη βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 Η διευκόλυνση της μετακίνησης στρατιωτικών δυνάμεων και μέσων είναι καθοριστικής 
σημασίας για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών και για την οικοδόμηση μιας πιο 
αποτελεσματικής, ικανής να αντιδρά άμεσα και συντονισμένης Ένωσης, όπως επισημαίνεται στην 
κοινή ανακοίνωση σχετικά με τη βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας στην ΕΕ του 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2601_el.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-portability-online-content-services
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-225_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2341_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2341_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2423_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2424_en.htm
http://ec.europa.eu/info/files/180328-proposal-cross-border-payments-factsheet_en
http://ec.europa.eu/info/publications/180328-proposal-cross-border-payments_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-services/single-euro-payments-area-sepa_en#rules-on-charges-for-cross-border-payments-in-euro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4385_en.htm


 
 

Νοεμβρίου 2017 και όπως ζητεί η συνολική στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την 
πολιτική ασφαλείας. Στο σημερινό σχέδιο δράσης προσδιορίζεται μια σειρά επιχειρησιακών 
μέτρων για την αντιμετώπιση των υλικών, διαδικαστικών ή κανονιστικών φραγμών που 
αποτελούν τροχοπέδη για τη στρατιωτική κινητικότητα. Η στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη 
της ΕΕ και όλους τους σχετικούς φορείς θα είναι καίριας σημασίας για την υλοποίηση του 
παρόντος σχεδίου δράσης. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2521_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σχέδιο Δράσης για τη Στρατιωτική Κινητικότητα 
Ενημερωτικό δελτίο: Στρατιωτική κινητικότητα 
Ενημερωτικό δελτίο: Μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία 
Κοινή δήλωση ΕΕ-ΝΑΤΟ  

________________________________________________________________________________ 

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: 9 εκατομμύρια πολίτες συμμετέχουν στη νομοθετική 
διαδικασία της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2018 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα τη δεύτερη έκθεσή της για την εφαρμογή του 
κανονισμού σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. 
Αφότου τέθηκε σε ισχύ αυτό το νέο εργαλείο –το 2012– περίπου 9 εκατομμύρια Ευρωπαίοι από 
τα 28 κράτη μέλη έχουν ήδη υποστηρίξει κάποια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Μέχρι 
στιγμής, τέσσερις επιτυχείς πρωτοβουλίες έχουν συγκεντρώσει πάνω από 1 εκατομμύριο 
υπογραφές η καθεμία, και η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να δώσει συνέχεια σε τρεις από αυτές. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2563_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δεύτερη έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών 
Πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών 
Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Επισκόπηση όλων των πρωτοβουλιών πολιτών που έχουν προταθεί 

  
Τα πρώτα 3 χρόνια 
(04/2012-03/2015) 

Τα επόμενα 3 χρόνια 
(04/2015-03/2018) 

Σύνολο (από τον 
Απρίλιο του 2012) 

Σύνολο καταχωρισμένων 
πρωτοβουλιών 

31 17 48 

Σύνολο αιτήσεων καταχώρισης 
που απορρίφθηκαν 

20 2 22 

Πηγή: Μητρώο ΕΠΠ 

________________________________________________________________________________ 
 

https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-military_mobility_action_plan.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2521_el.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-military_mobility_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-military_mobility_factsheet.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/34226/permanent-structured-cooperation-pesco-factsheet_en
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/08/eu-nato-joint-declaration/
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful?lg=el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2563_el.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/eci-report-2018.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/eci-report-2018.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/ECI_2017_Proposal_Annexes_el.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0211-20131008&from=El
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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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