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7ου οικονομικού και εμπορικού διαλόγου υψηλού επιπέδου
47. Η ΕΕ απαντά στην απότομη αύξηση του προστατευτισμού καταργώντας αριθμό-ρεκόρ
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48. Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης: Κοινή δήλωση των επιτρόπων
Νάβρατσιτς, Έτινγκερ και Τίσεν
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________________________________________________________________________________
Προϋπολογισμός της ΕΕ: η Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2020
Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα προτάσεις κανονισμών για τον εκσυγχρονισμό και
την απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).
Οι προτάσεις αυτές αφορούν έναν κανονισμό σχετικά με τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ
(προτείνεται νέος τρόπος εργασίας, με τον οποίο καλύπτονται οι άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς,
η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και τα τομεακά προγράμματα στήριξης), έναν κανονισμό για
την ενιαία κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) και έναν οριζόντιο κανονισμό για τη
χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΓΠ. Οι προτάσεις αυτές δίνουν
μορφή στις ιδέες για το μέλλον της ΚΓΠ, όπως περιγράφονται στην ανακοίνωση σχετικά με το
μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας, που παρουσίασε η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3974_el.pdf
________________________________________________________________________________
Προϋπολογισμός της ΕΕ: η Κοινή Γεωργική Πολιτική για την περίοδο 2021-2027
Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2018
Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή
προτείνει τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).
Με τις προτάσεις αυτές, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε 365 δισ. EUR,
εξασφαλίζεται ότι η ΚΓΠ παραμένει μακρόπνοη πολιτική, εξακολουθεί να στηρίζει τους γεωργούς
και τις αγροτικές κοινότητες, καθοδηγεί τη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας στην ΕΕ και
αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες της ΕΕ για την περιβαλλοντική μέριμνα και τη δράση για το κλίμα.
Οι σημερινές προτάσεις δίνουν στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία και αρμοδιότητες για να
επιλέγουν πώς και πού να επενδύουν τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ που τους αναλογεί, με σκοπό
την επίτευξη φιλόδοξων στόχων που τίθενται σε επίπεδο ΕΕ για έναν έξυπνο, ανθεκτικό, βιώσιμο
και ανταγωνιστικό γεωργικό τομέα, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται δίκαιη και καλύτερα
στοχευμένη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3985_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Οι νομοθετικές προτάσεις και θεματικά ενημερωτικά δελτία διατίθενται εδώ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Η Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2020
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Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το μέλλον, θα βρείτε εδώ
________________________________________________________________________________
Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει την αύξηση της χρηματοδότησης στην
υποστήριξη δράσεων για το περιβάλλον και το κλίμα
Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2018
Με τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021–2027, η Επιτροπή
προτείνει να αυξηθεί κατά περίπου 60% η χρηματοδότηση του προγράμματος LIFE, του
ενωσιακού προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.
Για το πρόγραμμα LIFE, η Επιτροπή προτείνει μια από τις μεγαλύτερες αναλογικά αυξήσεις
μεταξύ των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ, με προϋπολογισμό ύψους 5,45 δισ. ευρώ για
την περίοδο μεταξύ 2021 και 2027*. Η Επιτροπή έχει ενσωματώσει δράσεις για το κλίμα σε όλα
τα μεγάλα προγράμματα δαπανών της ΕΕ, και ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν την πολιτική
συνοχής, την περιφερειακή ανάπτυξη, την ενέργεια, τις μεταφορές, την έρευνα και την
καινοτομία, την κοινή γεωργική πολιτική αλλά και την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, ούτως ώστε ο
προϋπολογισμός της ΕΕ να αποτελέσει κινητήριο παράγοντα για τη βιωσιμότητα. Προκειμένου να
υλοποιηθεί η συμφωνία του Παρισιού και οι δεσμεύσεις για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης
των Ηνωμένων Εθνών, η Επιτροπή προτίθεται να θέσει πιο φιλόδοξους στόχους στη
χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ, ορίζοντας ότι τουλάχιστον
το 25% των δαπανών της ΕΕ θα πρέπει να κατευθύνεται σε κλιματικούς σκοπούς.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4002_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Το ενημερωτικό δελτίο και η πρόταση νομοθετικής πράξης είναι διαθέσιμα εδώ
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα LIFE παρέχονται εδώ
Περισσότερες πληροφορίες για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το μέλλον παρέχονται εδώ
* επικαιροποιήθηκε την 01/06/2018 στις 14:23
________________________________________________________________________________
Η ΕΕ κινεί διαδικασία ενώπιον του ΠΟΕ κατά της Κίνας για αθέμιτες μεταφορές τεχνολογίας
Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2018
Η ΕΕ κίνησε νομική διαδικασία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)
εναντίον της κινεζικής νομοθεσίας που υπονομεύει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας των
ευρωπαϊκών εταιρειών.
Η επίτροπος Εμπορίου, κ. Σεσίλια Μάλμστρομ, δήλωσε: «Η τεχνολογική καινοτομία και η
τεχνογνωσία μας αποτελούν το θεμέλιο της οικονομίας της γνώσης. Διατηρούν τις εταιρείες μας
ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά και υποστηρίζουν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας
σε όλη την Ευρώπη. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε καμία χώρα να υποχρεώσει τις εταιρείες
μας να παραδώσουν αυτή τη δυσαπόκτητη γνώση στα σύνορά της. Αυτό αντιβαίνει στους
διεθνείς κανόνες που έχουμε όλοι συμφωνήσει στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Εάν οι βασικοί παράγοντες
δεν σεβαστούν τους κανόνες, το σύστημα στο σύνολό του θα μπορούσε να καταρρεύσει.»
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4027_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Υποβολή της ΕΕ στον ΠΟΕ
Η επίλυση διαφορών του ΠΟΕ με λίγα λόγια
Η εμπορική πολιτική της ΕΕ και η διανοητική ιδιοκτησία
Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας
________________________________________________________________________________
Το πρόγραμμα InvestEU: Ερωτήσεις και απαντήσεις
Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2018
Τι είναι το InvestEU;
Το πρόγραμμα InvestEU θα συνενώσει υπό την ίδια στέγη τα πολυάριθμα χρηματοδοτικά μέσα
της ΕΕ που διατίθενται επί του παρόντος για τη στήριξη των επενδύσεων στην ΕΕ, ώστε η
ενωσιακή χρηματοδότηση για επενδυτικά έργα στην Ευρώπη να καταστεί απλούστερη,
αποδοτικότερη και πιο ευέλικτη.
Το πρόγραμμα InvestEU περιλαμβάνει το Ταμείο InvestEU, τον Συμβουλευτικό Κόμβο InvestEU
και την Πύλη InvestEU. Θα ενισχύσει περαιτέρω τη δημιουργία θέσεων εργασίας και θα στηρίξει
τις επενδύσεις και την καινοτομία στην ΕΕ.
Το πρόγραμμα InvestEU θα διαρκέσει από το 2021 έως το 2027 και βασίζεται στην επιτυχία του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στο πλαίσιο του σχεδίου Γιούνκερ, μέσω
της παροχής εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ώστε να στηριχθούν οι επενδύσεις και η
πρόσβαση στη χρηματοδότηση στην ΕΕ. Το InvestEU σκοπεύει να ενεργοποιήσει 650 δισ. ευρώ σε
πρόσθετες επενδύσεις.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4010_el.pdf
Δείτε το ενημερωτικό δελτίο μας: Τι είναι το πρόγραμμα InvestEU;
Δείτε το ενημερωτικό δελτίο μας InvestEU: Τι θα χρηματοδοτεί;
Για περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο Τύπου: Προϋπολογισμός της ΕΕ: Το πρόγραμμα InvestEU πρόκειται να υποστηρίξει την
απασχόληση, την ανάπτυξη και την καινοτομία στην Ευρώπη
Ενημερωτικό δελτίο: Τι είναι το InvestEU;
Ενημερωτικό δελτίο: InvestEU - Τι θα χρηματοδοτεί;
Πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU
________________________________________________________________________________
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το νέο ευρωπαϊκό διαστημικό πρόγραμμα
Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2018
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Η διαστημική τεχνολογία και τα συναφή δεδομένα και υπηρεσίες δεδομένων έχουν γίνει πλέον
απαραίτητα στοιχεία στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων και συμβάλλουν σημαντικά στην
προάσπιση πολλών στρατηγικών συμφερόντων.
Η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία είναι μία από τις πιο ανταγωνιστικές στον κόσμο.
Απασχολεί περισσότερους από 231.000 επαγγελματίες και παράγει προστιθέμενη αξία που
εκτιμάται σε 53-62 δισ. ευρώ. Η Ευρώπη κατασκευάζει το ένα τρίτο του συνόλου των παγκόσμιων
δορυφόρων. Το 2016, σύμφωνα με το Eurospace, η διαστημική βιομηχανία κατέγραψε πωλήσεις
ύψους 8,2 δισ. ευρώ. 41.333 άτομα απασχολούνται στον τομέα των διαστημικών κατασκευών
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4023_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες:
Το νέο διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ: Δελτίο Τύπου
Νομικά κείμενα και ενημερωτικά δελτία:
 Πρόταση κανονισμού
 Εκτίμηση επιπτώσεων
 Σύνοψη
 Ενημερωτικό δελτίο: διαστημική πολιτική και δραστηριότητες μετά το 2020
Διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το μέλλον θα βρείτε εδώ
________________________________________________________________________________
Προϋπολογισμός της ΕΕ: Πρόγραμμα InvestEU για τη στήριξη της απασχόλησης, της ανάπτυξης
και της καινοτομίας στην Ευρώπη
Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2018
Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή
προτείνει να δημιουργηθεί το πρόγραμμα InvestEU, προκειμένου η χρηματοδότηση από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ με τη μορφή δανείων και εγγυήσεων να υπαχθεί σε κοινό πλαίσιο.
Το πρόγραμμα InvestEU θα συγκεντρώσει τα πολλά διαφορετικά χρηματοδοτικά προγράμματα
που είναι διαθέσιμα επί του παρόντος και θα επεκτείνει το επιτυχημένο μοντέλο του
επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη, του σχεδίου Γιούνκερ. Με το πρόγραμμα InvestEU, η
Επιτροπή θα δώσει περαιτέρω ώθηση στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στις επενδύσεις και την
καινοτομία.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό σημείωμα: Το πρόγραμμα InvestEU — ερωτήσεις και απαντήσεις
Ενημερωτικό δελτίο: Τι είναι το InvestEU;
Ενημερωτικό δελτίο: InvestEU — τι θα χρηματοδοτεί;
Πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU
Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Κάταϊνεν στο Twitter: @jyrkikatainen
Ακολουθήστε το InvestEU στο Twitter: #InvestEU
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________________________________________________________________________________
Προϋπολογισμός της ΕΕ: ένα διαστημικό πρόγραμμα ύψους 16 δισ. ευρώ για την ενίσχυση του
ηγετικού ρόλου της ΕΕ μετά το 2020
Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2018
Στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή
προτείνει τη διάθεση 16 δισ. ευρώ για να βοηθήσει την ΕΕ να διατηρήσει και μάλιστα να
ενισχύσει περαιτέρω τον ηγετικό ρόλο της στον τομέα του διαστήματος.
Η διαστημική τεχνολογία και τα συναφή δεδομένα και υπηρεσίες έχουν γίνει πλέον απαραίτητα
στοιχεία της καθημερινότητας των Ευρωπαίων και βοηθούν την Ευρώπη στην προώθηση των
στρατηγικών συμφερόντων της. Χάρη σε σημαντικές επενδύσεις, η ΕΕ έχει σημαντικό
προβάδισμα στις διαστημικές δραστηριότητες και η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία είναι μία
από τις πλέον ανταγωνιστικές. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές νέες προκλήσεις και παράγοντες σε
παγκόσμιο επίπεδο. Το νέο διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ θα αυξήσει τις επενδύσεις σε
διαστημικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες ανάγκες και τεχνολογίες και
ενισχύοντας την αυτόνομη πρόσβαση της Ευρώπης στο διάστημα.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4022_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Το νέο διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ: Ερωτήσεις και απαντήσεις:
Νομικά κείμενα και ενημερωτικά δελτία:
 Πρόταση κανονισμού
 Εκτίμηση επιπτώσεων
 Συνοπτική παρουσίαση
 Ενημερωτικό δελτίο: διαστημική πολιτική και δραστηριότητες μετά το 2020
Διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη
Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ.
________________________________________________________________________________
Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει αυξημένη χρηματοδότηση για επενδύσεις στη
σύνδεση των Ευρωπαίων με υποδομές υψηλών επιδόσεων
Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2018
Στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα την ανανέωση του μηχανισμού «Συνδέοντας την
Ευρώπη», με ποσό ύψους 42,3 δισ. ευρώ για τη στήριξη των επενδύσεων στα ευρωπαϊκά δίκτυα
υποδομών στους τομείς των μεταφορών (30,6 δισ. ευρώ), της ενέργειας (8,7 δισ. ευρώ) και της
ψηφιακής τεχνολογίας (3 δισ. ευρώ).
Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 47 % σε σύγκριση με την περίοδο 2014-2020[1],
γεγονός που καταδεικνύει τη δέσμευση της ΕΕ για μια καλά συνδεδεμένη και ολοκληρωμένη
Ένωση, στην οποία οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφελούνται πλήρως από την
ελεύθερη κυκλοφορία και την ενιαία αγορά. Για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει να
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ενισχυθεί η περιβαλλοντική διάσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», με στόχο να
διατεθεί το 60 % του προϋπολογισμού του στους κλιματικούς στόχους. Η προσέγγιση αυτή θα
συμβάλει στην ενίσχυση της Ενεργειακής Ένωσης, στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ στο
πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού και στην εδραίωση της παγκοσμίως ηγετικής θέσης της
Ευρώπης στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4029_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Νομικό κείμενο και ενημερωτικό δελτίο
Προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον
Προτεινόμενες προσαρμογές του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών
[1] Σύγκριση σε τρέχουσες τιμές μεταξύ της ΕΕ-27 την περίοδο 2014-2020 και της ΕΕ-27 την
περίοδο 2021-2028. Η αύξηση ανέρχεται σε 29 % σε σταθερές τιμές του 2018.
________________________________________________________________________________
Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει την επένδυση 9,2 δισ. ευρώ στο πρώτο ψηφιακό
πρόγραμμα στην ιστορία της ΕΕ
Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2018
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία του πρώτου προγράμματος Ψηφιακή
Ευρώπη και την επένδυση 9,2 δισ. ευρώ για την προσαρμογή του επόμενου μακροπρόθεσμου
προϋπολογισμού της ΕΕ για το διάστημα 2021-2027 στις εντεινόμενες ψηφιακές προκλήσεις.
Με τη στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, δημιουργήσαμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο
κατάλληλο για την ψηφιακή εποχή. Το πλαίσιο αυτό πρέπει να συνδυαστεί με εξίσου φιλόδοξη
χρηματοδότηση και με επενδύσεις στο πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη προκειμένου να αυξηθεί η
διεθνής ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και να αναπτυχθούν και να ενισχυθούν οι στρατηγικές
ψηφιακές ικανότητες της Ευρώπης. Αυτές οι καίριας σημασίας ικανότητες αφορούν την
υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, την τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια και τις
προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και εξασφαλίζουν την ευρεία χρήση και προσβασιμότητά τους
σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από
τον δημόσιο τομέα.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4043_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Νομοθετική πρόταση και ενημερωτικό δελτίο
Δελτίο Τύπου Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη»
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον
________________________________________________________________________________
Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017
Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2018
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Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την ετήσια έκθεσή της σχετικά με τον Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.
Η έκθεση επισημαίνει ότι, παρόλο που το 2017 ήταν ένα έτος προκλήσεων για τα θεμελιώδη
δικαιώματα, λειτούργησαν οι δομές και τα υφιστάμενα εργαλεία για να διασφαλιστεί ότι τα
δικαιώματα του Χάρτη αποτελούν πραγματικότητα. Η περαιτέρω στήριξη για τον σεβασμό και
την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας,
συμπεριλαμβανομένης της στήριξης για ελεύθερη και δυναμική κοινωνία των πολιτών, θα
συνεχίσουν να έχουν κεντρικό ρόλο στο 2018.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4047_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Έκθεση του 2017 σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ
Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ
________________________________________________________________________________
Εμπορικές συναλλαγές ΕΕ - ΗΠΑ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει την επιβολή δασμών
επανεξισορρόπησης σε προϊόντα των ΗΠΑ
Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2018
Το Σώμα των Επιτρόπων ενέκρινε σήμερα απόφαση για την επιβολή πρόσθετων δασμών στα
προϊόντα των ΗΠΑ που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ο οποίος έχει κοινοποιηθεί στον
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) στο πλαίσιο της απάντησης της ΕΕ για τους δασμούς που
επέβαλαν οι ΗΠΑ στα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου.
Έπειτα από τη σημερινή απόφαση για την επιβολή πρόσθετων δασμών σε επιλεγμένες εισαγωγές
από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Επιτροπή αναμένει να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία σε
συντονισμό με τα κράτη μέλη πριν από το τέλος Ιουνίου ώστε οι νέοι δασμοί να ισχύσουν από τον
Ιούλιο.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4083_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Κατάλογος των προϊόντων στα οποία θα επιβληθούν δασμοί επανεξισορρόπησης
________________________________________________________________________________
Δέσμη παραβάσεων Ιουνίου: κυριότερες αποφάσεις
Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 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
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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 104
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-18-3986_el.pdf
________________________________________________________________________________
Εμπορική άμυνα της ΕΕ: ισχυρότεροι και αποτελεσματικότεροι κανόνες τίθενται σε ισχύ
Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2018
Οι νέοι κανόνες εμπορικής άμυνας θα αρχίσουν να ισχύουν από αύριο, 8 Ιουνίου. Κάθε νέα
έρευνα που ξεκινά κατά ή μετά την ημερομηνία αυτή θα υπόκειται στους εκσυγχρονισμένους
κανόνες αντιντάμπινγκ και κανόνες κατά των επιδοτήσεων.
Οι αλλαγές που τίθενται σε ισχύ από αύριο με στόχο τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής
άμυνας της ΕΕ, θα δώσουν τη δυνατότητα στην ΕΕ να επιβάλλει υψηλότερους δασμούς σε
ορισμένες περιπτώσεις τροποποιώντας τον «κανόνα του χαμηλότερου δασμού», θα
συντομεύσουν την περίοδο έρευνας ώστε να επισπεύδεται η διαδικασία, θα αυξήσουν τη
διαφάνεια και προβλεψιμότητα του συστήματος για τις επιχειρήσεις της ΕΕ και θα αντανακλούν
τα υψηλά περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα που ισχύουν στην ΕΕ. Ολοκληρώνουν μία
σημαντική αναθεώρηση των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ, περιλαμβάνοντας και τη νέα
μεθοδολογία αντιντάμπινγκ που τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3973_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό δελτίο για τον εκσυγχρονισμό της εμπορικής άμυνας της ΕΕ
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τα νέα μέτρα
Νέα μεθοδολογία αντιντάμπινγκ
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εμπορική άμυνα της ΕΕ
Οδηγός εμπορικής άμυνας για τις ΜΜΕ
________________________________________________________________________________
Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει το πιο φιλόδοξο μέχρι σήμερα πρόγραμμα για
την έρευνα και την καινοτομία
Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2018
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Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή
προτείνει να διατεθούν 100 δισ. ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία.
Ένα νέο πρόγραμμα –το πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη– θα αξιοποιήσει τα επιτεύγματα και την
επιτυχία του προηγούμενου προγράμματος έρευνας και καινοτομίας (Ορίζων 2020) και θα
διατηρήσει την ΕΕ πρωτοπόρο σε παγκόσμιο επίπεδο στους τομείς της έρευνας και της
καινοτομίας. Το πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη είναι το πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα έρευνας και
καινοτομίας που υπήρξε ποτέ.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Νομικά κείμενα και ενημερωτικά δελτία:
 Χρηματοδότηση της ΕΕ για έρευνα και καινοτομία κατά την περίοδο 2021-2027
 Παραδείγματα επιτυχημένων περιπτώσεων έρευνας και καινοτομίας στην ΕΕ
Ανεξάρτητες εκθέσεις υψηλού επιπέδου:
 LAB – FAB – APP: Investing in the European future we want : έκθεση της ομάδας υψηλού
επιπέδου, υπό τον κ. Pascal Lamy, σχετικά με τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ
 Mission-oriented research & innovation in the European Union - A problem-solving
approach to fuel innovation-led growth, του καθηγητή Mazzucato
 Europe is back: Accelerating breakthrough innovation: έκθεση της ομάδας υψηλού
επιπέδου για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας
 Re-finding industry -Defining innovation από την ομάδα στρατηγικής υψηλού επιπέδου για
τις βιομηχανικές τεχνολογίες, υπό τον κ. Jürgen Rüttgers
Ιστοσελίδα του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το μέλλον, θα βρείτε εδώ
________________________________________________________________________________
Προϋπολογισμός της ΕΕ: νέο πρόγραμμα για την ενιαία αγορά με στόχο την ενδυνάμωση και
την προστασία των Ευρωπαίων
Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2018
Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει ένα
νέο, ειδικό πρόγραμμα ύψους 4 δισ. ευρώ που θα ενδυναμώνει και θα προστατεύει τους
καταναλωτές, και θα παρέχει στις πολυάριθμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Ευρώπης
τη δυνατότητα να επωφελούνται πλήρως από μια εύρυθμη ενιαία αγορά.
Το νέο πρόγραμμα θα ενισχύσει τη διακυβέρνηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Θα στηρίξει
επίσης την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, ιδίως των ΜΜΕ, θα προαγάγει την υγεία των
ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, καθώς και την καλή μεταχείριση των ζώων, και θα θεσπίσει
το πλαίσιο για τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών στατιστικών
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4049_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
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Νομικά κείμενα και ενημερωτικά δελτία:
 Πρόταση κανονισμού
 Συνοπτική παρουσίαση
 Εκτίμηση επιπτώσεων
 Παράρτημα
 Ενημερωτικό δελτίο: Η ενιαία αγορά μετά το 2020
Ενημερωτικό δελτίο με επιτυχημένα παραδείγματα – 25 χρόνια ενιαίας αγοράς
Κοινή δήλωση με την ευκαιρία της 25ης επετείου της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το μέλλον θα βρείτε εδώ
________________________________________________________________________________
Η ΕΕ διατηρεί την ηγετική της θέση στο παγκόσμιο εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων
Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2018
Με την αξία του εμπορίου αγροδιατροφικών προϊόντων να αγγίζει τα 255 δισ. ευρώ το 2017, η ΕΕ
για άλλο ένα έτος επιβεβαιώνει τη θέση της ως του μεγαλύτερου εξαγωγέα και εισαγωγέα
αγροδιατροφικών προϊόντων στον κόσμο.
Το 2017 οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων ανήλθαν σε 138 δισ. ευρώ, σημειώνοντας
ετήσια αύξηση 5,1 %. Με την αξία των εισαγωγών να διαμορφώνεται στα 117 δισ. ευρώ, η ΕΕ
εμφανίζει καθαρό εμπορικό πλεόνασμα ύψους 21 δισεκατομμυρίων ευρώ στο εμπόριο
αγροδιατροφικών προϊόντων, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για το εμπόριο αγροδιατροφικών
προϊόντων το 2017, η οποία δημοσιεύεται σήμερα.
Η συνολική παραγωγή του γεωργικού τομέα της ΕΕ το 2017 εκτιμάται σε 427 δισ. ευρώ. Η
αλυσίδα μεταποίησης τροφίμων αντιπροσωπεύει το 7,5 % της απασχόλησης και το 3,7 % της
συνολικής προστιθέμενης αξίας στην ΕΕ. Το μερίδιο των εξαγωγών στην αξιακή αλυσίδα της
παραγωγής αυξάνεται συνεχώς και, ως εκ τούτου, οι εξαγωγές αποτελούν μοχλό για τη
δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη στον ευρωπαϊκό αγροδιατροφικό τομέα.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4066_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
2017 agri-food trade report (Έκθεση για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων το 2017)
________________________________________________________________________________
Προϋπολογισμός της ΕΕ: ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών και τελωνειακών
αρχών για μια ασφαλέστερη και πιο ευημερούσα ΕΕ
Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2018
Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή
προτείνει μέτρα για να καταστεί η φορολογική και τελωνειακή συνεργασία μεταξύ των κρατών
μελών καλύτερη και αποτελεσματικότερη.
Η συνεχιζόμενη χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών θα δώσει στη ΕΕ τη δυνατότητα να
συνεχίσει να προσφέρει στις επιχειρήσεις απρόσκοπτη και εύκολη πρόσβαση στην ενιαία αγορά
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της ΕΕ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η άνθηση του εμπορίου, να προστατεύει τους πολίτες
από τα επικίνδυνα εμπορεύματα που εισέρχονται στην Ένωση από τα εξωτερικά μας σύνορα και
να εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν τα μέσα για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής
και φοροδιαφυγής.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4009_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Σημείωμα σχετικά με τα προγράμματα «Τελωνεία» και «Fiscalis»
________________________________________________________________________________
Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μετά το 2020 : Ερωτήσεις και απαντήσεις
Βρυξέλλες, 11 Ιουνίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόταση προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
για τη δημοσιονομική περίοδο της ΕΕ 2021-2027. ΙP/18/4035
Ποιος είναι ο στόχος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης;
Η αλληλεγγύη αποτελεί κοινή αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών της,
αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της και αλληλεγγύη στη δράση της, εντός και εκτός της
Ένωσης.
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Γιούνκερ στην ομιλία του το 2016 για την κατάσταση της Ένωσης, κατά
την οποία ανήγγειλε τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης: «Συχνά δείχνουμε
αλληλεγγύη με μεγαλύτερη προθυμία όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης. Όταν καίγονταν τα δάση της Πορτογαλίας, ιταλικά αεροπλάνα έσβησαν τις φλόγες. Όταν
οι πλημμύρες έκοψαν το ρεύμα στη Ρουμανία, σουηδικές γεννήτριες το επανέφεραν. Όταν
χιλιάδες πρόσφυγες έφταναν στις ελληνικές ακτές, σλοβακικές σκηνές τούς πρόσφεραν
κατάλυμα. Με το ίδιο πνεύμα, η Επιτροπή προτείνει σήμερα τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού
Σώματος Αλληλεγγύης».
Στόχος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι να παρέχει στους νέους την ευκαιρία να
συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση δύσκολων
καταστάσεων ανά την ΕΕ αλλά και εκτός αυτής, μέσω δραστηριοτήτων εθελοντισμού, πρακτικής
άσκησης και εργασίας. Τα οφέλη από τη συμμετοχή των νέων δεν θα περιοριστούν στην
προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική συμμετοχή και τις επαγγελματικές προοπτικές τους, αλλά θα
βοηθήσουν και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις στις
προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν κοινωνικές και άλλες μη ικανοποιούμενες ανάγκες.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4032_el.pdf
________________________________________________________________________________
Προϋπολογισμός της ΕΕ: η Επιτροπή προτείνει 1,26 δισ. ευρώ για την ενίσχυση του
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης
Βρυξέλλες, 11 Ιουνίου 2018
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Στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για το διάστημα 2021-2027,
η Επιτροπή προτείνει ένα νέο πρόγραμμα για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μετά το 2020,
ύψους 1,26 δισ. ευρώ, με στόχο να διευρυνθούν οι δυνατότητες που προσφέρει.
Το νέο πρόγραμμα θα δώσει σε τουλάχιστον 350.000 νεαρούς Ευρωπαίους τη δυνατότητα να
στηρίξουν, το διάστημα 2021-2027, κοινότητες που έχουν ανάγκη, μέσω δραστηριοτήτων
εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης και εργασίας. Η πρόταση που εγκρίθηκε σήμερα σηματοδοτεί
την εδραίωση του Σώματος για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4035_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
MEMO: Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μετά το 2020: ερωτήσεις και απαντήσεις
Ενημερωτικό δελτίο: Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον: το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
μετά το 2020
Ενημερωτικό δελτίο: Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον: το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
επί το έργον
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του
προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και την κατάργηση του [κανονισμού για
το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης] και του κανονισμού (EΕ) αριθ. 375/2014 (COM (2018) 440/2)
Διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης
Ιστότοπος σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το μέλλον
________________________________________________________________________________
DiscoverEU: 15.000 ταξιδιωτικές κάρτες στη διάθεση των νέων για να εξερευνήσουν την ΕΕ το
καλοκαίρι
Βρυξέλλες, 11 Ιουνίου 2018
Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει να είναι 18 ετών την 1η Ιουλίου 2018, να είναι πολίτες
κράτους μέλους της ΕΕ και να έχουν τη διάθεση να ταξιδέψουν αυτό το καλοκαίρι.
Από τις 26 Ιουνίου, (12:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης) οι νέοι και οι νέες μπορούν να κάνουν αίτηση
για ένα εισιτήριο που θα τους δώσει τη δυνατότητα να ανακαλύψουν την ήπειρό τους από τον
Ιούλιο του 2018 έως τον Οκτώβριο του 2018. Η πρωτοβουλία DiscoverEU θα τους δώσει τη
δυνατότητα να κατανοήσουν την ποικιλομορφία της Ευρώπης, να απολαύσουν τον πολιτισμικό
πλούτο, να κάνουν νέες φιλίες και να αποκτήσουν μια ιδέα της ευρωπαϊκής ταυτότητας.Ο
επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, δήλωσε:
«Η πρωτοβουλία DiscoverEU προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε νέους και νέες να
εξερευνήσουν την Ευρώπη μέσα από μια προσωπική διαδρομή που ανάλογή της δεν θα βρουν σε
κανένα βιβλίο και σε κανένα ντοκιμαντέρ. Πιστεύω ότι η εμπειρία αυτή θα είναι μια θετική
αλλαγή -για τους νέους που συμμετέχουν και για τις κοινότητες που επισκέπτονται. Αύριο
προσφέρουμε μια ευκαιρία για 15 000 αξέχαστες ευρωπαϊκές ιστορίες, τις οποίες θα
ακολουθήσουν πολύ περισσότερες αργότερα αυτή τη χρονιά, καθώς και τις επόμενες χρονιές.»
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4088_el.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό σημείωμα
Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας: Κάντε αίτηση εδώ
________________________________________________________________________________
Ερωτήσεις και απαντήσεις: μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ για τα σύνορα και τη
μετανάστευση
Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2018
Τι ποσά θα διατεθούν για τη διαχείριση των συνόρων και της μετανάστευσης;
34,9 δισ. ευρώ
Με βάση την εμπειρία του παρελθόντος και γνωρίζοντας ότι η διαχείριση της μετανάστευσης και
των συνόρων θα αποτελεί πρόκληση και μελλοντικά, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί σημαντικά
η χρηματοδότηση για τη διαχείριση της μετανάστευσης και των συνόρων, στο πλαίσιο του
επόμενου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.
Μία άνευ προηγουμένου χρηματοδότηση θα διοχετευθεί μέσω δύο κύριων ταμείων, ως εξής:



το ταμείο ασύλου και μετανάστευσης (ΤΑΜ, σημερινό ΤΑΜΕ) θα αλλάξει και θα ενισχυθεί.
ο σημερινός μηχανισμός για τη διαχείριση των συνόρων και τις θεωρήσεις, που λειτουργεί
στο πλαίσιο του ταμείου εσωτερικής ασφάλειας, θα ενσωματωθεί σε ένα νέο ταμείο, το
ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (ΤΟΔΣ). Το νέο αυτό ταμείο θα
περιλαμβάνει επίσης έναν νέο μηχανισμό: τον μηχανισμό για τον εξοπλισμό τελωνειακών
ελέγχων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4127_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο Τύπου
Νομικά κείμενα και ενημερωτικά δελτία για τη διαχείριση της μετανάστευσης και των συνόρων
________________________________________________________________________________
Προϋπολογισμός της ΕΕ: η Επιτροπή προτείνει ένα νέο ταμείο για επενδύσεις στη θαλάσσια
οικονομία και για την υποστήριξη των αλιευτικών κοινοτήτων
Στρασβούργο, 12 Ιουνίου 2018
Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή
προτείνει τη διάθεση 6,14 δισ. ευρώ στο πλαίσιο ενός απλούστερου, πιο ευέλικτου ταμείου για
την ευρωπαϊκή αλιεία και τη θαλάσσια οικονομία.
Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό
αλιευτικό κλάδο στην κατεύθυνση πιο βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών, δίνοντας ιδιαίτερη
έμφαση στη στήριξη των αλιέων μικρής κλίμακας. Επίσης, θα συμβάλει στην αξιοποίηση του
αναπτυξιακού δυναμικού μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, με στόχο να εξασφαλίσει ένα
καλύτερο μέλλον στις παράκτιες κοινότητες. Για πρώτη φορά θα συνεισφέρει στην ενίσχυση της
διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών αποσκοπώντας σε ασφαλέστερες, καθαρότερες και πιο
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προστατευμένες θάλασσες και ωκεανούς υπό βιώσιμη διαχείριση. Τέλος, η Επιτροπή ενισχύει τον
περιβαλλοντικό χαρακτήρα του Ταμείου με εστίαση στην προστασία των θαλάσσιων
οικοσυστημάτων και με αναμενόμενη συμβολή του 30 % του προϋπολογισμού του στον
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις
που αναλήφθηκαν δυνάμει της συμφωνίας του Παρισιού.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4104_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Νομικά κείμενα και ενημερωτικά δελτία σχετικά με τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον
είναι διαθέσιμα εδώ.
Ε&Α είναι διαθέσιμες εδώ.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το μέλλον, θα βρείτε εδώ.
________________________________________________________________________________
Προϋπολογισμός της ΕΕ: η Επιτροπή προτείνει σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης για την
ενίσχυση των συνόρων και τη μετανάστευση
Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2018
Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή
προτείνει να τριπλασιαστεί σχεδόν η χρηματοδότηση για τη μετανάστευση και τη διαχείριση των
συνόρων σε 34,9 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 13 δισ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο.
Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί απάντηση στις αυξανόμενες προκλήσεις που συνδέονται με
τη μετανάστευση, την κινητικότητα και την ασφάλεια, με πιο ευέλικτα χρηματοδοτικά μέσα για
την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων σχετικά με τη μετανάστευση και την προστασία των
συνόρων στον πυρήνα του νέου προϋπολογισμού. Θα δημιουργηθεί νέο χωριστό ταμείο για την
ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και
Ακτοφυλακής θα ενισχυθεί περισσότερο με ένα νέο μόνιμο σώμα περίπου 10 000
συνοριοφυλάκων. Το νέο ταμείο για τα σύνορα θα συμβάλει επίσης στη διενέργεια τελωνειακών
ελέγχων από τα κράτη μέλη χρηματοδοτώντας τον εξοπλισμό των εν λόγω ελέγχων.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4106_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Συχνές ερωτήσεις — Μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ για τα σύνορα και τη μετανάστευση
Νομικά κείμενα και ενημερωτικά δελτία:
 κανονισμός περί δημιουργίας του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης
 Παραρτήματα του κανονισμού περί δημιουργίας του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης
 Κανονισμός για τη θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό
τελωνειακών ελέγχων
 Παραρτήματα του κανονισμού για τη θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον
εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων
 Κανονισμός για τη θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των
συνόρων και των θεωρήσεων
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Παραρτήματα του κανονισμού για τη θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τη
διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων
Εκτίμηση επιπτώσεων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)
Εκτίμηση επιπτώσεων: Συνοπτική παρουσίαση
Ενημερωτικό δελτίο — Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον: Ταμείο Ασύλου και
Μετανάστευσης
Ενημερωτικό δελτίο — Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον: Ταμείο για την
ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το μέλλον, θα βρείτε εδώ
Ιστότοπος του επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου
Ακολουθήστε τον Επίτροπο Αβραμόπουλο στο Twitter
Ιστότοπος του επιτρόπου Πιέρ Μοσκοβισί
Ακολουθήστε τον επίτροπο Μοσκοβισί στο Twitter
________________________________________________________________________________
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Χρηματοδότηση για ενισχυμένη ασφάλεια για την περίοδο 20212027
Στρασβούργο, 13 Ιουνίου 2018
Η Επιτροπή Γιούνκερ έχει αναγάγει την ασφάλεια σε βασική προτεραιότητα από την πρώτη
ημέρα εργασιών της. Το να νιώθει κανείς ασφάλεια και προστασία στο σπίτι του αποτελεί
θεμελιώδες και οικουμενικό δικαίωμα.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα έχει καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τη στήριξη των προσπαθειών
των κρατών μελών για τη διατήρηση της ασφάλειας των Ευρωπαίων, ιδίως από τις απειλές που
δεν γνωρίζουν σύνορα και στοχεύουν ύπουλα τις αξίες μας και τον τρόπο ζωής μας.
Τι αλλαγές θα επέλθουν στον μελλοντικό προϋπολογισμό για την εσωτερική ασφάλεια;
Κατά τα τελευταία έτη, οι απειλές για την ασφάλεια έχουν ενταθεί και διαφοροποιηθεί. Έχουν
ολοένα και περισσότερο διασυνοριακό χαρακτήρα, πράγμα που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν
μπορούν πλέον να ενεργούν μεμονωμένα. Παρόλο που η προστασία των πολιτών αποτελεί
εθνική αρμοδιότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη των
προσπαθειών των κρατών μελών. Η ασφάλεια θα παραμείνει κρίσιμης σημασίας ζήτημα για την
ΕΕ τα προσεχή έτη και οι πολίτες της Ευρώπης ορθώς στρέφονται προς την Ένωση και τις εθνικές
κυβερνήσεις για τα θέματα της ασφάλειας σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο και αβέβαιο κόσμο.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4128_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο Τύπου - Προϋπολογισμός της ΕΕ: Ασφαλέστερη Ευρώπη με ενισχυμένη χρηματοδότηση
της ασφάλειας ύψους 4,8 δισ. ευρώ
Νομικά κείμενα και ενημερωτικά δελτία:
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
 Ενημερωτικό δελτίο - Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον: Ταμείο Εσωτερικής
Ασφάλειας
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Πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας
Παραρτήματα του κανονισμού για τη θέσπιση του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας

Παροπλισμός πυρηνικών εγκαταστάσεων
 Ενημερωτικό δελτίο - Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον: Πυρηνική ασφάλεια και
παροπλισμός
 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος συνδρομής στον
παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων για τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής
Ignalina της Λιθουανίας
 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικού χρηματοδοτικού
προγράμματος για τον παροπλισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση των
ραδιενεργών αποβλήτων και για την κατάργηση κανονισμού του Συμβουλίου (Euratom)
 Έκθεση για την αξιολόγηση και υλοποίηση των προγραμμάτων συνδρομής της ΕΕ στον
παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στην Βουλγαρία, τη Σλοβακία και τη Λιθουανία
Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης (rescEU)
 Ενημερωτικό δελτίο - Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον: rescEU, όπως ο μηχανισμός
πολιτικής προστασίας της Ένωσης
Για περισσότερες πληροφορίες: Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον
________________________________________________________________________________
Προϋπολογισμός της ΕΕ: Ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ ως παρόχου ασφάλειας και άμυνας
Στρασβούργο, 13 Ιουνίου 2018
Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (2021-2027), η Επιτροπή προτείνει να
αυξηθεί η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, να ενισχυθεί η ικανότητα της ΕΕ να εξασφαλίζει την
προστασία των πολιτών της και να καταστεί η ΕΕ ισχυρότερος διεθνής παράγοντας.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, με προϋπολογισμό 13 δισ. ευρώ, θα δώσει τη χρηματοδοτική
ώθηση για διασυνοριακές επενδύσεις σε προηγμένες και πλήρως διαλειτουργικές τεχνολογίες και
εξοπλισμό σε τομείς όπως το κρυπτογραφημένο λογισμικό και η τεχνολογία μη επανδρωμένων
αεροσκαφών. Επιπλέον, η Ύπατη Εκπρόσωπος, με την υποστήριξη της Επιτροπής, προτείνει
σήμερα τον ευρωπαϊκό μηχανισμό για την ειρήνη —ένα νέο μέσο εκτός του μακροπρόθεσμου
προϋπολογισμού της ΕΕ το οποίο θα διαθέτει 10,5 δισ. ευρώ— που θα βελτιώσει την ικανότητα
της ΕΕ να προλαμβάνει τις συγκρούσεις, να εδραιώνει την ειρήνη και να εγγυάται τη διεθνή
ασφάλεια.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4121_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Νομικά κείμενα και ενημερωτικά δελτία:
 Πρόταση κανονισμού για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας [COM(2018) 476]
 Παράρτημα της πρότασης κανονισμού
 Εκτίμηση επιπτώσεων [SWD(2018) 345]
 Σύνοψη της εκτίμησης επιπτώσεων
 Ενημερωτικό δελτίο: Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας
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Ενημερωτικό δελτίο: Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός για την ειρήνη
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός για την ειρήνη
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το μέλλον, διατίθενται
εδώ.
________________________________________________________________________________
Μια Ευρώπη που προστατεύει: η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για να ενισχύσει την
ανθεκτικότητα και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τις υβριδικές απειλές
Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2018
Σε συνέχεια της επίθεσης στο Salisbury και ύστερα από πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος προτείνουν σήμερα περαιτέρω βήματα για την
αξιοποίηση του έργου που έχει ήδη επιτευχθεί για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών,
καθώς και των χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών απειλών (ΧΒΡΠ).
Παρουσιάζουν επίσης στοιχεία σχετικά με τη συνολική υλοποίηση του κοινού πλαισίου για την
αντιμετώπιση υβριδικών απειλών. Επιπλέον, η Επιτροπή αξιολογεί την πρόοδο που έχει
σημειωθεί σε βασικά ζητήματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου δράσης στον
τομέα των ΧΒΡΠ.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4123_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Κοινή ανακοίνωση: Αύξηση της ανθεκτικότητας και ενίσχυση των ικανοτήτων για την
αντιμετώπιση υβριδικών απειλών
Κοινή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου για την αντιμετώπιση υβριδικών
απειλών από τον Ιούλιο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2018,
Ενημερωτικό δελτίο: Υβριδικές απειλές
Δέκατη πέμπτη έκθεση προόδου προς μια αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας
Παράρτημα 1: Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη βελτίωση της ασφάλειας των επιβατών
σιδηροδρομικών μεταφορών
Τελική έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου για τη Ριζοσπαστικοποίηση
Ενημερωτικό δελτίο: Ένωση Ασφάλειας – Μια Ευρώπη που προστατεύει
Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την επίθεση στο Salisbury, 22 Μαρτίου
2018
Λάβετε μέρος στη διαδικτυακή συζήτηση με τις ετικέτες #SecurityUnion και #EUDefence
________________________________________________________________________________
Προϋπολογισμός της ΕΕ: 4,8 δισ. EUR για τη χρηματοδότηση της ασφάλειας για μια Ευρώπη
που προστατεύει
Στρασβούργο, 13 Ιουνίου 2018
Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή
προτείνει να αυξηθεί σημαντικά η τρέχουσα χρηματοδότηση της ασφάλειας — από 3,5 δισ. EUR
σε 4,8 δισ. EUR.
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Καθώς οι απειλές αποκτούν ολοένα και πιο πολύπλοκο και διεθνή χαρακτήρα, τα κονδύλια της ΕΕ
μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία μιας Ένωσης που θα είναι ανθεκτική στις μελλοντικές
προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και καλύτερα εξοπλισμένη για την αντιμετώπιση έκτακτων
καταστάσεων. Το ποσό των 2,5 δισ. EUR στο πλαίσιο του ενισχυμένου Ταμείου Εσωτερικής
Ασφάλειας (ΤΕΑ) συμπληρώνεται από σχεδόν 1,2 δισ. EUR για τον ασφαλέστερο παροπλισμό των
πυρηνικών δραστηριοτήτων σε ορισμένα κράτη μέλη και προστίθεται στο 1,1 δισ. EUR για την
ενίσχυση των οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4125_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ερωτήσεις και απαντήσεις — Προϋπολογισμός της ΕΕ: Ενίσχυση της χρηματοδότησης της
ασφάλειας για την περίοδο 2021-2027
Νομικό κείμενο και ενημερωτικά δελτία:
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
 Ενημερωτικό δελτίο — Προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον: Ταμείο Εσωτερικής
Ασφάλειας
 Πρόταση κανονισμού για τη σύσταση του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας
 Παραρτήματα στον κανονισμό για τη σύσταση του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας
Παροπλισμός πυρηνικών εγκαταστάσεων
 Ενημερωτικό δελτίο — Προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον: Πυρηνική ασφάλεια και
παροπλισμός
 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος
συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνικού σταθμού Ignalina στη Λιθουανία
 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ειδικού χρηματοδοτικού
προγράμματος για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση
ραδιενεργών αποβλήτων, και την κατάργηση του κανονισμού του Συμβουλίου (Ευρατόμ)
 Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση και την εφαρμογή των ενωσιακών προγραμμάτων
συνδρομής στον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Βουλγαρία, τη Σλοβακία και
τη Λιθουανία
Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης (rescEU)
 Ενημερωτικό δελτίο — Προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον: rescEU, ο μηχανισμός
πολιτικής προστασίας της Ένωσης
Περισσότερες πληροφορίες για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το μέλλον
________________________________________________________________________________
Η Επιτροπή παρέχει υποστήριξη για επιπλέον 32 έργα μεταρρύθμισης στην Ελλάδα
Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2018
Σήμερα, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση με την οποία εγκρίνονται 32 πρόσθετα αιτήματα της
Ελλάδας για τεχνική υποστήριξη μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ). Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από τη συνιστώσα της τεχνικής
βοήθειας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την Ελλάδα,
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κατόπιν εκούσιας μεταφοράς, από την τελευταία, 20 εκατ. ευρώ στο ΠΣΔΜ. Τα νέα μέτρα θα
προστεθούν στα πάνω από 100 έργα μεταρρύθμισης που έχει ήδη συντονίσει η Επιτροπή στην
Ελλάδα.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4143_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων
Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων
Παραδείγματα έργων
________________________________________________________________________________
Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά τα κατάλληλα μέσα για τον ρόλο της ως
ισχυρού παγκόσμιου παράγοντα
Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2018
Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αύξηση του προϋπολογισμού εξωτερικής δράσης σε 123 δισ.
ευρώ και σημαντική απλούστευση της δομής του, ώστε να γίνει πολύ πιο ευέλικτη και
αποτελεσματική για την αντιμετώπιση των σημερινών παγκόσμιων προκλήσεων.
Ο προϋπολογισμός εξωτερικής δράσης θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο της ΕΕ για τη στήριξη
των χωρών εταίρων της στον πολιτικό και οικονομικό μετασχηματισμό τους προς την κατεύθυνση
της αειφόρου ανάπτυξης, της σταθεροποίησης, της εδραίωσης της δημοκρατίας, της
κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και της εξάλειψης της φτώχειας. Θα δώσει επίσης τη
δυνατότητα στην ΕΕ να συνεχίσει να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε ολόκληρο τον κόσμο.
Όσον αφορά τις χώρες γειτονίας της ΕΕ, θα αποτελέσει επίσης το εργαλείο που θα βοηθήσει τις
γειτονικές χώρες στην οικονομική τους σύγκλιση προς την ενιαία αγορά της ΕΕ.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4086_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
MEMO
Νομικά κείμενα και ενημερωτικά δελτία σχετικά με τις γειτονικές χώρες και τον υπόλοιπο κόσμο
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Ειρήνη
Περισσότερες πληροφορίες για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το μέλλον

________________________________________________________________________________
Τρόφιμα δύο ποιοτήτων: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την κοινή μεθοδολογία δοκιμών
Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις δημοσίευσε μια κοινή μεθοδολογία δοκιμών για τη σύγκριση της
ποιότητας των τροφίμων σε ολόκληρη την ΕΕ.
Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), το οποίο αποτελεί την υπηρεσία επιστημονικής γνώσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέπτυξε μια κοινή μεθοδολογία που επιτρέπει στις εθνικές αρχές
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προστασίας των καταναλωτών να πραγματοποιούν δοκιμές, συγκρίνοντας τη σύνθεση και τα
χαρακτηριστικά των τροφίμων που πωλούνται με παρόμοια συσκευασία σε όλη την Ένωση. Το
βήμα αυτό συμπληρώνει τις ενέργειες στις οποίες έχει ήδη προβεί η Επιτροπή έπειτα από την
ομιλία του προέδρου κ. Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης.
Το Κοινό Κέντρο Ερευνών παρουσιάζει σήμερα τη μεθοδολογία στο πλαίσιο συνεδρίασης του
φόρουμ υψηλού επιπέδου για την καλύτερη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4122_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Μεθοδολογία: Κέντρο γνώσεων για την απάτη στον τομέα των τροφίμων και την ποιότητα των
τροφίμων
________________________________________________________________________________
Εαρινό τακτικό Ευρωβαρόμετρο 2018 : Ένα έτος πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, αυξάνεται η
εμπιστοσύνη στην Ένωση και η αισιοδοξία για το μέλλον
Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2018
Σύμφωνα με μια νέα έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που δημοσιεύτηκε, η πλειονότητα των
Ευρωπαίων θεωρούν ότι η κατάσταση της οικονομίας είναι καλή και είναι αισιόδοξοι για το
μέλλον. Η εμπιστοσύνη στην Ένωση βρίσκεται σε άνοδο, ενώ η στήριξη για την Οικονομική και
Νομισματική Ένωση βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο.
Όλο και περισσότεροι πολίτες αισθάνονται ότι έχουν ωφεληθεί από τις βασικές πολιτικές της
Ένωσης, ενώ τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων υποστηρίζουν μια ισχυρή ΕΕ όσον αφορά το εμπόριο.
Τέλος, η πλειονότητα των Ευρωπαίων έχει θετική εικόνα για την ΕΕ, ενώ το ποσοστό που πιστεύει
ότι η φωνή του μετράει έφθασε τα υψηλότερα επίπεδα από το 2004. Αυτά είναι μερικά από τα
βασικά συμπεράσματα του τελευταίου τακτικού Ευρωβαρόμετρου που πραγματοποιήθηκε
μεταξύ 17 και 28 Μαρτίου.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4148_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 89
[1] Τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι πέντε υποψήφιες χώρες (η πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Τουρκία, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η
Αλβανία) και η τουρκοκυπριακή κοινότητα στο τμήμα της χώρας που δεν ελέγχεται από την
κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
________________________________________________________________________________
Κοινή δήλωση του αντιπροέδρου κ. Άνσιπ και της επιτρόπου κας Γκαμπριέλ για τη
συμπλήρωση ενός έτους από την κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής στην Ευρώπη
Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2018
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Με τη συμπλήρωση του πρώτου έτους χωρίς χρεώσεις περιαγωγής στην ΕΕ, ο αντιπρόεδρος κ.
Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, και η επίτροπος κα Μαρίγια Γκαμπριέλ,
αρμόδια για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, δήλωσαν τα εξής για τα μεγάλα οφέλη που
αποκομίζουν οι Ευρωπαίοι από τους νέους κανόνες:
«Μας χαροποιεί το γεγονός ότι οι πολίτες χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα περισσότερο
και με περισσότερη ελευθερία όταν ταξιδεύουν στο εσωτερικό της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τα
δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Ιδίως τα άτομα που ταξιδεύουν συχνά και η νεολαία της Ευρώπης
αναγνωρίζουν τα οφέλη της περιαγωγής χωρίς πρόσθετες χρεώσεις.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4181_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για την περιαγωγή (Ιούνιος του 2018)
Κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής
Νέοι κανόνες για τη φορητότητα
Κατάργηση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού
Έκθεση για την περιαγωγή από τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες,
________________________________________________________________________________
Τεχνητή νοημοσύνη: Η Επιτροπή συζητεί τις δεοντολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις με
φιλοσοφικές και μη ομολογιακές ενώσεις
Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2018
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε συνάντηση υψηλού επιπέδου με 12 εκπροσώπους
φιλοσοφικών και μη ομολογιακών ενώσεων απ' όλη την Ευρώπη, στο πλαίσιο του τακτικού
διαλόγου με εκκλησίες, θρησκευτικές, φιλοσοφικές και μη ομολογιακές ενώσεις που
προβλέπεται στο άρθρο 17 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Στην παρούσα ένατη ετήσια συνάντηση
υψηλού επιπέδου το αντικείμενο της συζήτησης ήταν «Τεχνητή νοημοσύνη: αντιμετώπιση
δεοντολογικών και κοινωνικών προκλήσεων». Η σημερινή συνάντηση πραγματοποιήθηκε υπό
την προεδρία του αντιπροέδρου κ. Andrus Ansip.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4160_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Η ανακοίνωση «Τεχνητή νοημοσύνη για την Ευρώπη» διατίθεται στη διεύθυνση:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-artificial-intelligence-europe
Για να προσχωρήσετε στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία τεχνητής νοημοσύνης:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-ai-alliance
Περισσότερες πληροφορίες για τον διάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με εκκλησίες,
θρησκευτικές κοινότητες και φιλοσοφικές και μη ομολογιακές ενώσεις περιέχει η ιστοσελίδα
της ΓΔ Δικαιοσύνης για τα θεμελιώδη δικαιώματα:
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/dialogue/index_en.htm
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Κατάλογος των συμμετεχόντων στη συνάντηση
 κ. Henri BARTHOLOMEEUSEN, Πρόεδρος του Centre d'Action Laïque (CAL)
 κ. Michael BAUER, αντιπρόεδρος της European Humanist Federation, Humanistischer Verband
Deutschlands Bayern (CEO)
 κ. Max BOJARKI, Grand Orient of Poland, αντιπρόεδρος του Congress of Laicity
 κα. Martine CERF, Γενική Γραμματέας της Egalité Laïcité Europe (EGALE)
 κα Raluca CIOCIAN-ARDELEANU, Αντιπρόεδρος της Romanian Secular-Humanist Association
 κ. JDE BRUEKER, Πρόεδρος της Contribution des Obédiences Maçonniques Adogmatiques et
Libérales à la Construction Européenne (COMALACE)
 κ. Giulio ERCOLESSI, Πρόεδρος της European Humanist Federation (EHF)
 κα. Marie-Thérèse BESSON, Πρόεδρος του Institut Maçonnique Européen, Μεγάλη
Διδάσκαλος της Γυναικείας Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας
 κ. Marc MENSCHAERT, Πρόεδρος της European Masonic Alliance (Alliance Maçonnique
Européenne – AME)
 πρ. Laszlo NEMES, Hungarian Humanist Association, καθηγητής στο Eszterházy Károly
University, Eger (Ουγγαρία)
 κ. Keith Porteous WOOD, Εκτελεστικός Διευθυντής της National Secular Society (ΗΒ)
 κ. Claude WACHTELAER, Πρόεδρος της European Association for Free Thought (AEPL).
________________________________________________________________________________
Η ΕΕ και η Αυστραλία ξεκινούν συνομιλίες για μια ευρεία εμπορική συμφωνία
Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2018
Σήμερα, στην πρωτεύουσα της Αυστραλίας Καμπέρα, η επίτροπος αρμόδια για θέματα εμπορίου,
κ. Σεσίλια Μάλμστρομ, από κοινού με τον πρωθυπουργό κ. Μάλκολμ Τέρνμπουλ και τον υπουργό
Εμπορίου της Αυστραλίας, κ. Στίβεν Τσιόμπο, ξεκίνησαν επίσημες διαπραγματεύσεις για μια
εκτενή και φιλόδοξη εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Αυστραλίας.
Οι διαπραγματεύσεις αποσκοπούν στην άρση των εμποδίων στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών,
στη δημιουργία ευκαιριών για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στη θέσπιση φιλόδοξων
στόχων, σύμφωνα με άλλες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση
του παγκόσμιου εμπορίου.
Η έναρξη των συζητήσεων με την Αυστραλία αποτελεί μέρος της ατζέντας της ΕΕ για ανοικτό και
δίκαιο εμπόριο. Πριν από τις συζητήσεις αυτές έχει προηγηθεί η ολοκλήρωση των
διαπραγματεύσεων με την Ιαπωνία και το Μεξικό την προηγούμενη άνοιξη, καθώς και η έναρξη
ισχύος της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. Η
μελλοντική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Αυστραλίας θα εδραιώσει περαιτέρω την παρουσία της ΕΕ
στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4164_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Βίντεο και φωτογραφίες από την επίσκεψη, καθώς και από τη συνέντευξη Τύπου, τις συναντήσεις
και τις επισκέψεις σε εταιρείες
Εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και Αυστραλίας - Ειδικός δικτυακός τόπος
Ενημερωτικό δελτίο
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Ιστορίες εξαγωγέων
________________________________________________________________________________
Η πολιτική συνοχής μετά το 2020: Η Επιτροπή βοηθάει στην ενίσχυση της καινοτομίας στις
περιφέρειες της Ευρώπης
Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2018
Σήμερα η Επιτροπή ανανεώνει την πρωτοβουλία «Κλίμακα αριστείας» της Επιτροπής, έτσι ώστε
να εξακολουθήσει να παράσχει προσαρμοσμένη εμπειρογνωμοσύνη στις περιφέρειες που
υστερούν στον τομέα της καινοτομίας.
Η πρωτοβουλία θα βοηθήσει τις περιφέρειες να αναπτύξουν, να επικαιροποιήσουν και να
προσαρμόσουν τις έξυπνες στρατηγικές για την εξειδίκευση που διαθέτουν, δηλ. τις
περιφερειακές στρατηγικές για την καινοτομία με βάση τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά τους σε
εξειδικευμένους τομείς, ενόψει της έναρξης δημοσιονομικής περιόδου για τα έτη 2021-2027. Θα
τις βοηθήσει επίσης να εντοπίσουν τους κατάλληλους πόρους της ΕΕ για να χρηματοδοτήσουν
έργα καινοτομίας και να συνδυάσουν τις δυνάμεις τους με άλλες περιφέρειες που διαθέτουν
παρόμοια πλεονεκτήματα, προκειμένου να συστήσουν συνεργατικούς σχηματισμούς
καινοτομίας.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4184_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες:
29/05: Περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτική συνοχής μετά το 2020
 Δελτίο τύπου
 Ερωτήσεις και απαντήσεις
 Νομικά κείμενα και ενημερωτικά δελτία
7/06: Έρευνα και καινοτομία μετά το 2020 (Ορίζων Ευρώπη)
 Δελτίο τύπου
 Νομικά κείμενα και ενημερωτικά δελτία
15/05: Νέο θεματολόγιο για την έρευνα και την καινοτομία
 Δελτίο τύπου
 Ανακοίνωση
 Ενημερωτικό δελτίο
________________________________________________________________________________
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ηνωμένο Βασίλειο δημοσιεύουν κοινή δήλωση με συνοπτική
περιγραφή της περαιτέρω προόδου στις διαπραγματεύσεις για το άρθρο 50
Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ηνωμένο Βασίλειο δημοσίευσαν σήμερα μια κοινή δήλωση όπου
περιγράφεται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί πάνω στους όρους του σχεδίου συμφωνίας
αποχώρησης μετά τον κύκλο διαπραγματεύσεων που διεξήχθη στις 16–19 Μαρτίου 2018.
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Τα νέα στοιχεία της συμφωνίας περιγράφονται λεπτομερώς στα σημεία 3 και 4 της κοινής
δήλωσης, όπου περιγράφεται επίσης συνοπτικά η προσήλωση του Ηνωμένου Βασιλείου στην
επίλυση των υπόλοιπων θεμάτων που αφορούν τον χωρισμό.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4217_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Κοινή δήλωση της 19ης Ιουνίου 2018
Κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50), Μάρτιος 2018
Ιστότοπος TF50
________________________________________________________________________________
Ψηφιακή Ενιαία Αγορά: οι διαπραγματευτές της ΕΕ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για την
ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα
Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2018
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξαν απόψε σε
πολιτική συμφωνία σχετικά με τους νέους κανόνες που θα επιτρέπουν την αποθήκευση και την
επεξεργασία των δεδομένων οπουδήποτε εντός της ΕΕ, χωρίς αδικαιολόγητους περιορισμούς.
Οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν επίσης στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής οικονομίας
δεδομένων εντός της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4227_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Πλαίσιο για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ – Ερωτήσεις
και απαντήσεις
Ενημερωτικό δελτίο: Ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα
Ενημερωτικό δελτίο: Οικονομία δεδομένων στην ΕΕ
Κανονισμός για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα
Δημόσια διαβούλευση για την οικονομία δεδομένων: συνοπτική έκθεση
Ψηφιακή Ενιαία Αγορά: μελέτη σχετικά με τους γεωγραφικούς περιορισμούς των δεδομένων
Ανακοίνωση «Ενδιάμεση επανεξέταση της εφαρμογής της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία
αγορά» του Μαΐου 2017
________________________________________________________________________________
Η ΕΕ θεσπίζει μέτρα επανεξισορρόπησης ως απάντηση στους δασμούς των ΗΠΑ για τον χάλυβα
και το αλουμίνιο
Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα κανονισμό με τον οποίο θεσπίζονται μέτρα
επανεξισορρόπησης της ΕΕ, ως απάντηση στους δασμούς των ΗΠΑ για τον χάλυβα και το
αλουμίνιο. Τα μέτρα θα εφαρμοστούν άμεσα σε έναν κατάλογο προϊόντων αξίας 2,8 δισ. ευρώ
και θα τεθούν σε ισχύ την Παρασκευή 22 Ιουνίου.
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Ο κατάλογος των αμερικανικών εισαγωγών στις οποίες θα επιβληθεί πρόσθετος δασμός στα
σύνορα της ΕΕ περιλαμβάνει προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, γεωργικά προϊόντα και έναν
συνδυασμό διαφόρων άλλων προϊόντων. Με την επιβολή αυτών των δασμών, η ΕΕ ασκεί τα
δικαιώματά της σύμφωνα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4220_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Κατάλογος των προϊόντων στα οποία θα επιβληθούν δασμοί επανεξισορρόπησης
Αντίδραση της Επιτροπής την 1η Ιουνίου, μετά την επιβολή των δασμών από τις ΗΠΑ
________________________________________________________________________________
Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των κρατών
μελών όσον αφορά βασικά θέματα για μια πιο κοινωνική Ευρώπη
Λουξεμβούργο, 21 Ιουνίου 2018
Κατά τη σημερινή σύνοδο του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και
Καταναλωτών τα κράτη μέλη της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τρεις νομοθετικούς
φακέλους που συνιστούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την οικοδόμηση μιας πιο ισχυρής κοινωνικής
Ευρώπης: την αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν τον συντονισμό των συστημάτων
κοινωνικής ασφάλισης, τη νέα οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής
ζωής και την οδηγία σχετικά με τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα των όρων εργασίας.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4222_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο τύπου σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ
σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την επικαιροποίηση των
κανόνων της ΕΕ σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας
Δελτίο Τύπου: Διαχείριση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων - η Επιτροπή
εγκρίνει τις πρώτες απτές πρωτοβουλίες
Ενημερωτικό δελτίο: Νέο ξεκίνημα με στόχο τη στήριξη της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής
και ιδιωτικής ζωής για γονείς και φροντιστές
Δελτίο τύπου σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη βελτίωση της διαφάνειας και της
προβλεψιμότητας των όρων εργασίας
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη βελτίωση της διαφάνειας
και της προβλεψιμότητας των όρων εργασίας
________________________________________________________________________________
Η ΕΕ και η Νέα Ζηλανδία ξεκινούν εμπορικές διαπραγματεύσεις
Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2018
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Σήμερα, στην πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας, Ουέλινγκτον, η επίτροπος Εμπορίου, κ. Σεσίλια
Μάλμστρομ, και ο υπουργός Εμπορίου της Νέας Ζηλανδίας, κ. David Parker, άρχισαν επίσημα
διαπραγματεύσεις για μια συνολική και φιλόδοξη εμπορική συμφωνία.
Στόχος των διαπραγματεύσεων θα είναι η άρση των εμποδίων στο εμπόριο αγαθών και
υπηρεσιών, καθώς και η ανάπτυξη εμπορικών κανόνων που διευκολύνουν το εμπόριο και το
καθιστούν πιο βιώσιμο.
Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί συνέχεια της έναρξης διαπραγματεύσεων με την Αυστραλία
νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Επίσης, έπεται της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων με το
Μεξικό, της οριστικοποίησης των συμφωνιών με την Ιαπωνία και τη Σινγκαπούρη και της
συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Καναδά, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του περασμένου
έτους.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4165_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Βίντεο και φωτογραφίες από την επίσκεψη
Ιστότοπος: Εμπορικές διαπραγματεύσεις ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας
Ενημερωτικό δελτίο
Ιστορίες εξαγωγέων: Τι σημαίνει αυτό για τις μικρές επιχειρήσεις;
________________________________________________________________________________
ΦΠΑ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη θέσπιση νέων εργαλείων για την καταπολέμηση της
απάτης στην ΕΕ
Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2018
Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα από τα κράτη μέλη της ΕΕ
σχετικά με νέα εργαλεία για την κάλυψη των κενών του ενωσιακού συστήματος φόρου
προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Οι υφιστάμενες ασυνέπειες μπορούν να οδηγήσουν σε ευρείας
κλίμακας απάτη στον τομέα του ΦΠΑ και να προκαλέσουν ετήσιες απώλειες εσόδων ύψους 50
δισ. ευρώ στους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών της ΕΕ.
Τα νέα μέτρα που προτάθηκαν από την Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017 αποσκοπούν στην
οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών, έτσι ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν
περισσότερες πληροφορίες και να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών φορολογικών
αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου. Όταν τα μέτρα τεθούν σε ισχύ, τα κράτη μέλη θα
μπορούν να ανταλλάσσουν περισσότερες σχετικές πληροφορίες και να συνεργάζονται στενότερα
για την καταπολέμηση των εγκληματικών και των τρομοκρατικών οργανώσεων.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3868_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Ε&Α σχετικά με τα νέα εργαλεία για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ
Σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ — Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ
Δελτίο Τύπου σχετικά με τη μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ περί ΦΠΑ
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Ε&Α σχετικά με τη μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ περί ΦΠΑ
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ περί ΦΠΑ
________________________________________________________________________________
Μια Ευρώπη που προστατεύει: Η Επιτροπή ζητά την ενίσχυση των εθνικών φορέων ισότητας
για την καταπολέμηση των διακρίσεων
Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2018
Σήμερα, η Επιτροπή προτείνει δέσμη μέτρων στα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι φορείς
ισότητας προστατεύουν αποτελεσματικά τους πολίτες και καταπολεμούν τις διακρίσεις.
Ο πρώτος αντιπρόεδρος, κ. Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε: «Η ισότητα είναι μια από τις θεμελιώδεις
αξίες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είναι δεδομένη. Χρειαζόμαστε καλή
νομοθέτηση και ισχυρούς και ανεξάρτητους φορείς ισότητας για την υπεράσπιση των
θεμελιωδών αρχών και αξιών μας, ώστε τα θύματα διακρίσεων να μπορούν να δικαιωθούν.».
Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση εγγυώνται ότι
κανείς δεν μπορεί να υφίσταται διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας
ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4000_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Σύσταση για τους φορείς ισότητας
Βρείτε τον φορέα ισότητας στη χώρα σας
Ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων ισότητας — Equinet
________________________________________________________________________________
Ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας του 2018: η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει το
πλεονέκτημά της στην καινοτομία
Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2018
Ο ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας του 2018, που δημοσιεύτηκε σήμερα από
την Επιτροπή, δείχνει ότι οι επιδόσεις της ΕΕ στην καινοτομία συνεχίζουν να βελτιώνονται αλλά
απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε
παγκόσμια κλίμακα.
Κάθε χρόνο, η Επιτροπή δημοσιεύει μια συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων καινοτομίας των
κρατών μελών και τις συγκρίνει με διεθνείς ανταγωνιστές. Τα στοιχεία αυτά βοηθούν τα κράτη
μέλη, αλλά και την ΕΕ στο σύνολό της, να προσδιορίσουν τους τομείς στους οποίους πρέπει να
εστιάσουν τις προσπάθειές τους.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4223_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
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Συχνές ερωτήσεις
Ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας του 2018
Δελτίο Τύπου: Νέο θεματολόγιο για την έρευνα και την καινοτομία: η ευκαιρία της Ευρώπης
να διαμορφώσει το μέλλον
 Ενημερωτικό δελτίο: Νέο θεματολόγιο για την έρευνα και την καινοτομία
 Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή προτείνει το πιο φιλόδοξο μέχρι σήμερα πρόγραμμα για την
έρευνα και την καινοτομία
 Ενημερωτικό δελτίο: Χρηματοδότηση της ΕΕ για έρευνα και καινοτομία κατά την περίοδο
2021-2027
 Ενημερωτικό δελτίο: Παραδείγματα επιτυχημένων περιπτώσεων έρευνας και καινοτομίας
στην ΕΕ
________________________________________________________________________________
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τέσσερις επιγραμμικές αγορές υπογράφουν δέσμευση για την
ασφάλεια των προϊόντων με σκοπό να αφαιρούνται απ' αυτές τυχόν επικίνδυνα προϊόντα
Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2018
Σήμερα, τέσσερις μεγάλες επιγραμμικές αγορές, η Alibaba (για την AliExpress), η Amazon, το eBay
και η Rakuten France υπέγραψαν δέσμευση για την ταχεία αφαίρεση των επικίνδυνων προϊόντων
που πωλούνται σ' αυτές.
Χάρη σε διάλογο που διευκολύνθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τέσσερις μεγάλες εταιρείες
επιγραμμικών αγορών δεσμεύτηκαν να ανταποκρίνονται σε κοινοποιήσεις από αρχές των κρατών
μελών σχετικά με επικίνδυνα προϊόντα εντός 2 εργάσιμων ημερών και να αναλαμβάνουν δράση
κατόπιν κοινοποιήσεων από πελάτες εντός 5 εργάσιμων ημερών.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4247_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Δέσμευση για την ασφάλεια των προϊόντων
________________________________________________________________________________
Η ΕΕ και η Κίνα συζητούν για τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις κατά τη διάρκεια του 7ου
οικονομικού και εμπορικού διαλόγου υψηλού επιπέδου
Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2018
Στο Πεκίνο πραγματοποιήθηκε ο 7ος ετήσιος οικονομικός και εμπορικός διάλογος υψηλού
επιπέδου μεταξύ ΕΕ και Κίνας.
Οι συζητήσεις κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών ζητημάτων υπό το γενικό θέμα
«Τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης». Μεταξύ των θεμάτων που εξετάστηκαν ήταν η παγκόσμια
οικονομική διακυβέρνηση, η στήριξη του πολυμερούς εμπορικού συστήματος, τα εμπορικά και
επενδυτικά ζητήματα — κυρίως οι διαπραγματεύσεις για μια επενδυτική συμφωνία καθώς και
για τις γεωγραφικές ενδείξεις – καθώς και η ψηφιακή οικονομία, η κλιματική και περιβαλλοντική
συνεργασία και η συνδεσιμότητα.
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Ο διάλογος πραγματοποιήθηκε την κατάλληλη χρονική στιγμή για την προετοιμασία της
προσεχούς συνόδου κορυφής ΕΕ-Κίνας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην κινεζική πρωτεύουσα.
Στη συνεδρίαση προήδρευσαν από κοινού ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Γίρκι Κατάινεν και ο
αντιπρόεδρος του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας κ. Λίου Χε, που είναι αρμόδιος για τις σχέσεις
με την ΕΕ και τις ΗΠΑ.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4281_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας
________________________________________________________________________________
Η ΕΕ απαντά στην απότομη αύξηση του προστατευτισμού καταργώντας αριθμό-ρεκόρ
εμπορικών φραγμών
Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2018
Η ετήσια έκθεση σχετικά με τους εμπορικούς και επενδυτικούς φραγμούς, που δημοσιεύθηκε
σήμερα, δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξαλείψει τον μεγαλύτερο στην ιστορία της
αριθμό εμπορικών φραγμών με τους οποίους έρχονται αντιμέτωπες οι εταιρείες της ΕΕ που
δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς ανέφεραν σημαντική αύξηση του
προστατευτισμού το 2017.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4286_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Έκθεση
Ενημερωτικό δελτίο
Βάση δεδομένων για την πρόσβαση στην αγορά - μητρώο καταγγελιών
Περιπτωσιολογική μελέτη
Έκθεση σχετικά με την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
________________________________________________________________________________
Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης: Κοινή δήλωση των επιτρόπων Νάβρατσιτς,
Έτινγκερ και Τίσεν
Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2018
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την
πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του προϋπολογισμού και του νομικού πλαισίου του
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης έως το 2020. Ο επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού,
Νεολαίας και Αθλητισμού, κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, ο επίτροπος Προϋπολογισμού και Ανθρώπινων
Πόρων, κ. Έτινγκερ, και η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και
Εργασιακής Κινητικότητας, κ. Μαριάν Τίσεν, χαιρετίζοντας τη συμφωνία, έκαναν την ακόλουθη
δήλωση:
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«Είμαστε εξαιρετικά ευχαριστημένοι από το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με το νομικό πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό
Σώμα Αλληλεγγύης.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4024_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης — ειδική νομική βάση και ειδικός προϋπολογισμός
(Μάιος 2017)
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης — ειδική νομική βάση και ειδικός
προϋπολογισμός (Μάιος 2017)
Ενημερωτικό δελτίο: Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στην πράξη
Δελτίο Τύπου Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει 1,26 δισεκατομμύρια ευρώ για την
ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης
________________________________________________________________________________
DiscoverEU: 15.000 νέοι μπορούν να ετοιμάζονται να εξερευνήσουν την ΕΕ αυτό το καλοκαίρι
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2018
15.000 18χρονοι και 18χρονες επελέγησαν για να λάβουν ταξιδιωτική κάρτα, ενώ ο αριθμός των
αιτήσεων που υποβλήθηκαν ξεπέρασε τις 100.000.
Στο πλαίσιο του πρώτου γύρου της πρωτοβουλίας DiscoverEU που δρομολόγησε η Επιτροπή,
περισσότεροι από 100.000 νέοι και νέες απ' όλα τα κράτη μέλη υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής, σε
διάστημα δύο εβδομάδων που έληξε στις 26 Ιουνίου, ώρα 12.00. Ο τελικός κατάλογος των
νικητών επιβεβαιώθηκε εχθές (27 Ιουνίου), σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που είχαν
ανακοινωθεί.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4294_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο Τύπου DiscoverEU - Έναρξη του πρώτου γύρου αιτήσεων
Ερωτήσεις & Απαντήσεις: DiscoverEU - Έναρξη του πρώτου γύρου αιτήσεων
Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας – DiscoverEU
________________________________________________________________________________
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
EUROPE DIRECT – INFORMATION CENTER (EDIC)
Οδός : Π. Πετρουτσόπουλου 10
Τ.Κ. : 453 33, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ώρες λειτουργίας για το κοινό :
Δευτέρα ως Παρασκευή από 08:00 –14:00

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

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ
και για τα 28 κράτη μέλη : 00 800 6 7 8 9 10 11
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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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