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Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη
Για προστασία του περιβάλλοντος

Πρόταση για περιορισμό της
χρήσης πλαστικής σακούλας
διαβάστε

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 4
Νοεμβρίου 2013,
πρόταση με στόχο να χρησιμοποιούνται λιγότερες λεπτές
πλαστικές σακούλες στα κράτη
μέλη. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει τα μέτρα που θεωρεί πιο κατάλληλα, όπως επιβολή τελών, καθορισμό εθνικών
στόχων μείωσης ή απαγόρευση
της χρήσης υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Οι λεπτές πλαστικές
σακούλες
χρησιμοποιούνται
συνήθως μόνο μία φορά, αλλά
παραμένουν στο περιβάλλον για
εκατοντάδες χρόνια, συχνά ως
επιβλαβή μικροσκοπικά σωματίδια που είναι γνωστό ότι είναι
επικίνδυνα, ιδίως για τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα.
Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Γιάνεζ Ποτότσνικ δήλωσε σχετικά:
«Παίρνουμε μέτρα για να επιλύσουμε ένα πολύ σοβαρό και
ιδιαίτερα ορατό περιβαλλοντικό
πρόβλημα. Κάθε χρόνο, περισσότερες από 8 δισεκατομμύρια
πλαστικές σακούλες καταλήγουν
στα σκουπίδια στην Ευρώπη,
προκαλώντας τεράστιες περι-

Στατιστικές
Ενδοκοινοτικού
Εμπορίου και Εμπορίου
με Τρίτες Χώρες

σελ. 3
Φθινοπωρινές
προβλέψεις του 2013
Σταδιακή ανάκαμψη,
εξωτερικοί κίνδυνοι

σελ. 4

βαλλοντικές ζημιές. Ορισμένα
κράτη μέλη έχουν ήδη επιτύχει
σημαντικά αποτελέσματα μειώνοντας τη χρήση της πλαστικής
σακούλας. Αν ακολουθήσουν
και άλλα κράτη μέλη τον ίδιο
δρόμο, θα μπορούσαμε να μειώσουμε τη σημερινή συνολική
χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
μέχρι και κατά 80%».
Από τεχνική άποψη, η πρόταση
τροποποιεί την οδηγία για τις
συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας όσον αφορά

δύο σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, τα κράτη μέλη οφείλουν
να θεσπίζουν μέτρα με στόχο
να χρησιμοποιούνται λιγότερες
πλαστικές σακούλες με πάχος μικρότερο από 50 μικρά
(microns), καθώς αυτές οι σακούλες επαναχρησιμοποιούνται
λιγότερο συχνά απ’ ότι οι σακούλες με μεγαλύτερο πάχος και
συχνά καταλήγουν στα σκουπίδια. ∆εύτερον, στα μέτρα αυτά
μπορούν να συγκαταλέγονται
Συνέχεια στη σελ. 3

Νέος ιστοτόπος βοηθά τα
πανεπιστήμια να μετρούν
τη συμβολή τους στην
επιχειρηματικότητα

σελ. 5
Κείμενα της Ε.Ε.
Οκτώβριος - Νοέμβριος
2013

σελ. 6- 7
“Enerscapes”
Project – Cyprus
Territory, landscape and
renewable energies

σελ. 8
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Η Υπηρεσία Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης
Κύπρου έχει σκοπό να δείξει ότι με τη σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση,
μπορεί να βοηθήσει στη συνεχή οικονομική ανάπτυξη και προώθηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην νέα Ευρωπαϊκή
αγορά.
Το Ενημερωτικό ∆ελτίο «Οι Επιχειρήσεις
πιο κοντά στην Ευρώπη» είναι ένα μηνιαίο
έντυπο στο οποίο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες όπως πρόσφατη κοινοτική νομοθεσία, εμπορικές συνεργασίες από άλλα
Κράτη Μέλη της Ε.Ε., και νέα σχετικά με
την πολιτική της Ε.Ε. για τις επιχειρήσεις.
Ευελπιστούμε πως οι ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις θα βρουν τις πληροφορίες
μας υποβοηθητικές στις καθημερινές τους
δραστηριότητες.
Με εκτίμηση,
Στάλω ∆ημοσθένους
Συντονίστρια Μονάδας Eνημέρωσης:
Ευρωπαϊκό Κέντρο
Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Οι επιχειρήσεις πιο κοντά
στην Ευρώπη
Μηνιαία έκδοση
του ΚΕΒΕ και της
Μονάδας Ενημέρωσης
του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Επιχειρηματικής
Στήριξης Κύπρου
∆ιεύθυνση: 38 Γρίβα ∆ιγενή
και ∆εληγιώργη 3, T.K. 21455,
1509, Λευκωσία
Tηλ: 22889800
Φαξ: 22661044
www.bsccyprus.org.cy
e-mail: bsccy.moduleA@ccci.org.cy
Yπεύθυνοι ύλης:
Στάλω ∆ημοσθένους,
Μαρία Κωνσταντίνου,
Μιχάλης Πρωτοπαπάς
∆ημοσιογραφική
και τεχνική επιμέλεια:

fmw financial media way
Αρμενίας 23Β,
Γραφείο 101, 2003,
Στρόβολος Λευκωσία
τηλ: 22342005,
Fax: 22342006
email: info@fmw.com.cy
www.fmw.com.cy

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ε.Ε.
Συμπληρώνοντας τον πιο κάτω πίνακα, θα λάβετε την πιο πρόσφατη
πληροφόρηση (Ανακοινώσεις / Εκδόσεις) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για
τα θέματα που σας ενδιαφέρουν. Παρακαλώ επιλέξτε μέχρι τρία (3) θέματα.
Γεωργία & Αλιεία
Εταιρικό ∆ίκαιο
Καταναλωτική Πολιτική
Τελωνεία & Φορολογία
Ενέργεια
Επιχειρηματικότητα & Πολιτική
για τις ΜΜΕ
Ευρώ
Υγεία & Ασφάλεια
∆ιεθνοποίηση & Επιχειρηματική
Συνεργασία
∆ημόσιες Συμβάσεις & Προσφορές
∆ικαίωμα Εγκατάστασης
& Παροχής Υπηρεσιών
Τυποποίηση, Πιστοποίηση, Ποιότητα

Τουρισμός
Προγράμματα Συνεργασίας
& Αναπτυξιακής Ενίσχυσης
Ανταγωνισμός
Πολιτισμός & Μέσα Ενημέρωσης
Οικονομικές & Νομισματικές Υποθέσεις
∆ιεύρυνση
Περιβάλλον
Ελεύθερη ∆ιακίνηση Εμπορευμάτων
Γενικά & Θεσμικά Θέματα
Kοινωνική Πολιτική & Απασχόληση
Επαγγελματική Κατάρτιση & Εκπαίδευση
Μεταφορές

Όνομα Εταιρείας/Οργανισμού: ..................................................................................
Όνομα Υπευθύνου: .....................................................................................................
∆ραστηριότητα Εταιρείας: ...........................................................................................
∆ιεύθυνση:...................................................................................................................
Τ. Τομέας: ...................................... Τ. Θυρίδα: ...........................................................
Τηλ.: ........................................... Ηλεκτρ. ∆ιεύθυνση: ................................................
Αποστείλετε το απόκομμα αυτό στο Fax 22661044 ή στο ΚΕΒΕ,
υπόψη Μαρίας Κωνσταντίνου, T.Θ. 21455, 1509, Λευκωσία.
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ειδήσεις

Περιβάλλον: Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για περιορισμό της χρήσης πλαστικής σακούλας
Συνέχεια από τη σελ. 1

οικονομικά «εργαλεία», όπως η επιβολή
τελών, ο καθορισμός εθνικών στόχων μείωσης της χρήσης και η επιβολή περιορισμών
όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά (με την
επιφύλαξη των κανόνων για την εσωτερική
αγορά που προβλέπονται στη Συνθήκη για
τη Λειτουργία της ΕΕ). Τα υψηλά ποσοστά
μείωσης που έχουν επιτευχθεί σε ορισμένα
κράτη μέλη της ΕΕ, μέσω της καθιέρωσης
τελών και άλλων μέτρων, δείχνουν ότι μπορεί να σημειωθεί πρόοδος με την αποτελεσματική ανάληψη δράσης.
Η πρόταση έρχεται ως συνέχεια μέτρων που
έλαβαν μεμονωμένα κράτη μέλη, καθώς
και εκκλήσεων που απηύθυναν οι υπουργοί
Περιβάλλοντος των κρατών μελών προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τη σκοπιμότητα ανάληψης δράσης σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Η πρόταση είναι προϊόν εκτεταμένων δημόσιων διαβουλεύσεων που έδειξαν
ότι υπάρχει ευρεία στήριξη για την ανάληψη
μιας πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας σχετικά
με το θέμα αυτό.
Ιστορικό
Οι ιδιότητες που καθιστούν τις πλαστικές
σακούλες εμπορικά επιτυχείς – δηλαδή το
μικρό βάρος και η ανθεκτικότητά τους –
έχουν επίσης συμβάλει στη σώρευσή τους

στο περιβάλλον. Οι σακούλες αυτές δεν
καταλήγουν στα συστήματα διαχείρισης
αποβλήτων και συσσωρεύονται στο περιβάλλον μας, ιδίως με τη μορφή θαλάσσιων
απορριμμάτων, όπου και διατηρούνται για
εκατοντάδες χρόνια. Όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται σήμερα ότι τα θαλάσσια
απορρίμματα αποτελούν παγκόσμιο πρόβλημα που συνιστά απειλή για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τους ζωντανούς οργανισμούς, όπως τα ψάρια και τα πουλιά.
Υπάρχουν επίσης στοιχεία που δείχνουν
μεγάλη συσσώρευση απορριμμάτων στις
θάλασσες της Ευρώπης.
Το 2010, υπολογίζεται ότι 98,6 δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες διατέθηκαν στην
αγορά της ΕΕ, πράγμα που κατ’ αναλογία
σημαίνει ότι κάθε πολίτης της ΕΕ χρησιμοποιεί 198 πλαστικές σακούλες τον χρόνο.
Από αυτές τις σχεδόν 100 δισεκατομμύρια
σακούλες, η συντριπτική πλειονότητα είναι
λεπτές σακούλες που επαναχρησιμοποιούνται λιγότερο απ’ ότι οι σακούλες με μεγαλύτερο πάχος. Τα αριθμητικά στοιχεία
διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στα κράτη
μέλη, με την ετήσια κατά κεφαλή χρήση
όσον αφορά τις λεπτές σακούλες μεταφοράς να εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 4 σακούλες στη ∆ανία και τη Φινλανδία μέχρι

και 466 σακούλες στην Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Σλοβακία.
Περισσότερες πληροφορίες:
Σύνδεσμος προς το σχέδιο πρότασης και
τη μελέτη (με τα αριθμητικά στοιχεία για τα
κράτη μέλη, που αναφέρονται παραπάνω):
(http://ec.europa.eu/environment/waste/
packaging/legis.htm#plastic_bags)
Οδηγία για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας
(http://ec.europa.eu/environment/waste/
packaging/index_en.htm)
Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047
:0200:en:PDF)
∆ημόσιες διαβουλεύσεις
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP11-580_el.htm)
Αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης:
(http://ec.europa.eu/environment/waste/
packaging/events.htm)

Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου
και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες

Τ

ο εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε χάρη
στη μείωση των εισαγωγών και στην
αύξηση των εξαγωγών. Το εμπορικό
έλλειμμα μειώθηκε σε €1.805,5 εκατομμύρια
ευρώ κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου
2013 σε σύγκριση με €2.574,9 εκατομμύρια
την αντίστοιχη περίοδο του 2012.
Οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις (συμπεριλαμβανομένου των συνολικών εισαγωγών
από τρίτες χώρες και τις αφίξεις από άλλα
κράτη μέλη της ΕΕ) τον Ιανουάριο-Ιούλιο
ανήλθε σε €2.760,1 εκατομμύρια ευρώ σε
σύγκριση με €3.431,1 εκατομμύρια τον
Ιανουάριος-Ιούλιος του 2012. Συνολικά οι
εξαγωγές/αποστολές τον Ιανουάριο-Ιούλιο
2013 ήταν €954,6 εκατομμύρια ευρώ σε σύ-

γκριση με €856,2 εκατομμύρια τον Ιανουάριος-Ιούλιος του 2012.
Τον Ιούλιο, οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις
έφτασαν τα €464,9 εκατομμύρια, ενώ συνολικά οι εξαγωγές/αναχωρήσεις ανήλθαν σε
€154,5 εκατ. Οι εξαγωγές και οι αποστολές
εγχώριων παραγόμενων προϊόντων ήταν
€57,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εξαγωγές
ξένων αγαθών ήταν 96,8 εκατ.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη
μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση της Στατιστικής Υπηρεσίας “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού
Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες
(κατά εμπόρευμα και χώρα)” για τον Ιανουάριο-Ιούλιο 2013. Η έκθεση περιλαμβάνει
αναλυτικά στοιχεία για ποσότητα και αξία

των εισαγωγών/αφίξεων και εξαγωγών/
αποστολών εγχώριων παραγόμενων και ξένων προϊόντων κατά εξαψήφιο κώδικα του
εμπορεύματος της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.
Η μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές
Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με
Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)”
για τον Ιανουάριο-Ιούλιο 2013 διατίθεται
δωρεάν στην Ιστοσελίδα της Στατιστικής
Υπηρεσίας - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ.
Στατιστικές για εξωτερικό εμπόριο:
(http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/
externaltrade_41main_gr/externaltrade_41main_
gr?OpenForm&sub=1&sel=4)
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Φθινοπωρινές προβλέψεις του 2013

Σταδιακή ανάκαμψη, εξωτερικοί κίνδυνοι

Τ

ους τελευταίους μήνες υπήρξαν
ενθαρρυντικά σημάδια οικονομικής
ανάκαμψης στην Ευρώπη. Μετά τη
συρρίκνωσή της μέχρι και το πρώτο τρίμηνο
του 2013, η ευρωπαϊκή οικονομία επανήλθε
σε αναπτυξιακή τροχιά το δεύτερο τρίμηνο,
και το πραγματικό ΑΠΕ αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική του πορεία το υπόλοιπο διάστημα του τρέχοντος έτους.
Το δεύτερο εξάμηνο του 2013 αναμένεται οικονομική ανάπτυξη κατά 0,5% μεγαλύτερη σε
σχέση με την ίδια περίοδο το 2012 στην ΕΕ.
Σε ετήσια βάση, η πραγματική αύξηση του
ΑΕΠ εκτιμάται ότι φέτος θα είναι 0,0% στην
ΕΕ και -0,4% στην Ευρωζώνη. Στο μέλλον, ο
ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης προβλέπεται
να επιταχυνθεί σταδιακά καθ’ όλον τον χρονικό ορίζοντα των προβλέψεων, φθάνοντας το
2014 στο 1,4% στην ΕΕ και στο 1,1% στην
Ευρωζώνη, και το 2015 στο 1,9% και στο
1,7%, αντιστοίχως.
Η εσωτερική και εξωτερική προσαρμογή στην
Ευρώπη συνεχίζεται, υποβοηθούμενη σε πολλές περιπτώσεις από τις σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη δημοσιονομική
εξυγίανση που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Αυτό έχει βελτιώσει τις συνθήκες ώστε η εγχώρια ζήτηση να
καταστεί σταδιακά βασικός μοχλός της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψη των δυσμενέστερων προοπτικών
για τις αναδυόμενες οικονομίες αγοράς, η
επιστροφή σε σταθερή ανάπτυξη θα είναι μια
βαθμιαία διαδικασία.
Ο Όλι Ρεν, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής αρμόδιος για τις Οικονομικές και
Νομισματικές Υποθέσεις και το Ευρώ, δήλωσε
σχετικά: «Υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι η ευρωπαϊκή οικονομία έχει φθάσει
σ’ ένα σημείο καμπής. Η δημοσιονομική εξυγίανση και οι διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις που
έγιναν στην Ευρώπη έχουν θέσει τα θεμέλια
της ανάκαμψης. Είναι όμως νωρίς να διακηρύξουμε τη νίκη μας: η ανεργία παραμένει σε
απαράδεκτα υψηλά επίπεδα. Γι’ αυτό, πρέπει
να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη
βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων
εργασίας.
Κερδίζει δυναμική η σταδιακή ανάκαμψη
Οι συσσωρευμένες μακροικονομικές ανισορροπίες μειώνονται και αναμένεται συγκρατημένη αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης. Ωστόσο, η υπό εξέλιξη δημοσιονομική προσαρμογή
σε ορισμένες χώρες εξακολουθεί να επηρεάζει τις επενδύσεις και την κατανάλωση. Ενώ
η κατάσταση των χρηματοπιστωτικών αγορών
έχει βελτιωθεί σημαντικά και τα επιτόκια για
τις ευάλωτες χώρες έχουν μειωθεί, η θετική
εξέλιξη δεν έχει ακόμα γίνει αισθητή στην

πραγματική οικονομία, καθώς εξακολουθεί να
υπάρχει κατακερματισμός των χρηματοπιστωτικών αγορών, με σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικού μεγέθους.
Η σημερινή κατάσταση παρουσιάζει παρόμοια
χαρακτηριστικά με προηγούμενες ανακάμψεις
μετά από οικονομικές κρίσεις. Καθώς προχωρεί η ανάγκη απομόχλευσης, η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί με αργό ρυθμό,
χάρη στην εκ νέου αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και την ανάκαμψη των ακαθάριστων
επενδύσεων παγίου κεφαλαίου ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των γενικών όρων χρηματοδότησης και του οικονομικού κλίματος.
∆εδομένης της προόδου που σημειώθηκε τα
τελευταία χρόνια, ο ρυθμός της δημοσιονομικής εξυγίανσης αναμένεται να επιβραδυνθεί
κατά την περίοδο που αφορούν προβλέψεις.
Για το 2014 και το 2015, αναμένεται ότι η
εγχώρια ζήτηση θα είναι ο κυριότερος μοχλός
ανάπτυξης ενώ αναμένεται μείωση των ευρωπαϊκών εξαγωγών σε χώρες εκτός ΕΕ.
∆εδομένου ότι οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας παρουσιάζουν κατά κανόνα υστέρηση
σε σχέση με τις εξελίξεις στο ΑΕΠ κατά ένα
εξάμηνο ή περισσότερο, η ανάκαμψη της
οικονομικής δραστηριότητας αναμένεται να
οδηγήσει μόνον σταδιακά σε δημιουργία θέσεων εργασίας. Φέτος, η ανεργία παρέμεινε
σε πολύ υψηλά επίπεδα σε ορισμένες χώρες
και η απασχόληση εξακολούθησε να μειώνεται. Ωστόσο, κατά τους τελευταίους μήνες
οι συνθήκες στην αγορά εργασίας άρχισαν
να σταθεροποιούνται και έως το 2015 προβλέπεται συγκρατημένη μείωση της ανεργίας
περίπου στο 10,7% στην ΕΕ και στο 11,8%
στην Ευρωζώνη, αν και θα εξακολουθήσουν
να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ
των χωρών.
Ο πληθωρισμός τιμών καταναλωτή αναμένεται να παραμείνει τόσο στον ΕΕ όσο και την
Ευρωζώνη κατά την περίοδο που αφορούν οι
προβλέψεις, με τα ποσοστά να βρίσκονται κοντά στο 1 ½%.
Τα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών στα ευάλωτα κράτη μέλη παρουσιάζουν σημαντική
και σταθερή βελτίωση τα τελευταία έτη. Μετά
τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
των τιμών και την ενίσχυση των εξαγωγικών
τους τομέων, ορισμένα ευάλωτα κράτη μέλη
αναμένεται να καταγράψουν πλεονάσματα
τρεχουσών συναλλαγών φέτος.

προβλέπεται να μειωθούν στο 3 ½% του ΑΕΠ
στην ΕΕ και στο 3% στην Ευρωζώνη, ενώ τα
ποσοστά χρέους/ΑΕΠ θα φθάσουν σχεδόν το
90% στην ΕΕ και το 96% στην Ευρωζώνη. Το
διαρθρωτικό δημοσιονομικό έλλειμμα, δηλαδή
το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, διορθωμένο κατά τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη κυκλικοί παράγοντες, καθώς και έκτακτα
και λοιπά προσωρινά μέτρα, προβλέπεται ότι
θα μειωθεί σημαντικά το 2013 κατά ποσοστό
ανώτερο του ½% του ΑΕΠ τόσο στην ΕΕ όσο
και στην Ευρωζώνη, κατόπιν των μέτρων εξυγίανσης που εφαρμόζονται σε αρκετά κράτη
μέλη. Σύμφωνα με τα σχέδια προϋπολογισμού για το 2014 που ήταν διαθέσιμα πριν
από την προθεσμία για την κατάρτιση των
προβλέψεων, η βελτίωση αυτή αναμένεται να
συνεχιστεί το 2014, αλλά με πιο αργό ρυθμό.
Αυτό εξηγείται εν μέρει από το γεγονός ότι
ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη επιτύχει τους
μεσοπρόθεσμους στόχους τους όσον αφορά
τα διαρθρωτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα,
πράγμα που θα μπορούσε να συμβάλει στη
μείωση του δημόσιου χρέους.
Εξισορρόπηση των κινδύνων
Η πρόβλεψη αυτή στηρίζεται στην προϋπόθεση της αυστηρής εφαρμογής των συμφωνηθέντων μέτρων σε επίπεδο ΕΕ και κρατών
μελών, η οποία θα στηρίξει την εν εξελίξει,
αναγκαία διαδικασία προσαρμογής και θα ενισχύσει τόσο το αίσθημα εμπιστοσύνης όσο και
τις οικονομικές συνθήκες.
Λόγω της εφαρμογής μιας αποφασιστικής πολιτικής, οι κίνδυνοι για την ακεραιότητα του
ευρώ που σχετίζονται με την κρίση δημόσιου
χρέους έχουν εξαλειφθεί. Οι κίνδυνοι που
έχουν ανακύψει συνδέονται περισσότερο με
την πιθανότητα οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν κατά τα τελευταία έτη να αποδώσουν
περαιτέρω θετικά αποτελέσματα ταχύτερα από
ότι αναμενόταν. Ωστόσο, παρόλο που η αβεβαιότητα έχει μειωθεί, εξακολουθεί να είναι
υψηλή και υπάρχει κίνδυνος να εξακολουθήσει να αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη.
Παραμένει ο κίνδυνος ότι τυχόν διολίσθηση
της πολιτικής θα μπορούσε να δημιουργήσει
αβεβαιότητα και να αναζωπυρώσει τις οικονομικές πιέσεις, ενώ οι κίνδυνοι αρνητικών
εξελίξεων στο εξωτερικό περιβάλλον έχουν
αυξηθεί.
Για περισσότερες πληροφορίες:

Χάρη στις αποφασιστικές προσπάθειες της
αρχικής περιόδου, η δημοσιονομική εξυγίανση θα ακολουθήσει βραδύτερους ρυθμούς
Η μείωση των ελλειμμάτων της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να συνεχιστεί. Το 2013,
τα ονομαστικά δημοσιονομικά ελλείμματα

(http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_
autumn_forecast_en.htm)
στην πιο πάνω ιστοσελίδα υπάρχουν επίσης,
οι προβλέψεις για την Κύπρο.
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Νέος ιστοτόπος βοηθά τα πανεπιστήμια να μετρούν
τη συμβολή τους στην επιχειρηματικότητα

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ), εγκαινίασε στις 18 Νοεμβρίου
2013, ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης, που θα βοηθά τα πανεπιστήμια
να μετρούν κατά πόσο προάγουν την επιχειρηματικότητα. Ο ιστότοπος HEInnovate
δίνει τη δυνατότητα στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αξιολογούν τις
επιδόσεις τους, σε επτά τομείς: ηγετική
ικανότητα και διακυβέρνηση, οργανωτική
ικανότητα, διδασκαλία και μάθηση, τρόποι
ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, ανταλλαγές μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, δραστηριοποίηση σε διεθνές επίπεδο
και μέτρηση αντίκτυπου.
«Στις σημερινές παγκοσμιοποιημένες αγορές το επιχειρηματικό πνεύμα και οι επιχειρηματικές δεξιότητες έχουν μεγαλύτερη
σημασία παρά ποτέ. Αυτό ισχύει όχι μόνο
για τις επιχειρήσεις αλλά και για τα πανεπιστήμια. Είμαι πεπεισμένη ότι η νέα αυτή
πρωτοβουλία θα ενθαρρύνει τα ιδρύματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη να
δώσουν μεγαλύτερη σημασία στην επιχειρηματικότητα και να αξιοποιήσουν περισσότερες ευκαιρίες», δήλωσε η Ανδρούλλα
Βασιλείου, Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας της ΕΕ.
Τα πανεπιστήμια θα κληθούν να αυτοβαθμολογούνται από το 0 έως το 10 σε καθέναν
από τους επτά παραπάνω τομείς, με βάση
παραμέτρους όπως το κατά πόσον:
•Η στρατηγική που ακολουθεί το πανεπιστήμιο δίνει μεγάλο βάρος στην επιχειρηματικότητα,
•Το πανεπιστήμιο είναι πρόθυμο να προσλαμβάνει/συνεργάζεται με πρόσωπα που
διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα, έχουν
επιδείξει επιχειρηματική συμπεριφορά και
διαθέτουν επιχειρηματική εμπειρία,
•Το Πανεπιστήμιο επικυρώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα στον τομέα της επιχειρηματικότητας,
•Σε όλες τις σχολές και τα προγράμματα
σπουδών του πανεπιστημίου προσφέρονται
μαθήματα για τη σύσταση επιχείρησης,
•Το πανεπιστήμιο διευκολύνει την πρόσβαση στην ιδιωτική χρηματοδότηση για τους
εν δυνάμει επιχειρηματίες,
•Το πανεπιστήμιο έχει ισχυρούς δεσμούς
με «φυτώρια επιχειρήσεων» και επιστημονικά πάρκα.

Στη συνέχεια, ο ιστότοπος εμφανίζει τα αποτελέσματα, υπογραμμίζοντας τα δυνατά και
αδύνατα σημεία του πανεπιστημίου. Βοηθά επίσης το πανεπιστήμιο να βελτιώνει τις
επιδόσεις τους, παρέχοντας διαδικτυακούς
συνδέσμους με εξατομικευμένα παραδείγματα ορθής πρακτικής.
Το HEInnovate δεν είναι ένα εργαλείο συγκριτικής αξιολόγηση πανεπιστημίων. Όλα
τα αποτελέσματα και τα δεδομένα θα παραμένουν στην ιδιοκτησία των χρηστών και
δεν θα αποθηκεύονται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ή τον ΟΟΣΑ. Οι υπηρεσίες του
ιστοτόπου παρέχονται δωρεάν.
Το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο
ΟΟΣΑ θα διοργανώσουν ενημερωτικές ημερίδες και εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη
με στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του
ιστοτόπου.
Ιστορικό
Τα ευρωπαϊκά συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγκάζονται όλο και περισσότερο να αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας τους,
λόγω της επανάστασης στις τεχνολογίες των
πληροφοριών και των επικοινωνιών, αλλά
και εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης,
του παγκόσμιου ανταγωνισμού και των δημοσιονομικών περικοπών.
Μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές στην
αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών είναι
η ανάπτυξη –τόσο από εννοιολογική όσο και
από πρακτική άποψη- του «επιχειρηματικού
πανεπιστημίου», ώστε να δοθεί μεγαλύτερη
έμφαση στην καινοτομία σε όλους τους το-

μείς: από την έρευνα μέχρι τη διδασκαλία,
τη μάθηση, την ανταλλαγή γνώσεων, τη διακυβέρνηση και τις εξωτερικές σχέσεις.
Στο Φόρουμ Πανεπιστημίων – Επιχειρήσεων, που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να φέρει σε επαφή τα μέλη της
επιχειρηματικής και της πανεπιστημιακής
κοινότητας κα να ενθαρρύνει τη συνεργασία τους και την ανταλλαγή γνώσεων, έγιναν προσπάθειες για τον καθορισμό ενός
πλαισίου που θα διέπει τα χαρακτηριστικά
του «επιχειρηματικού πανεπιστημίου».
Μετά τις αρχικές συζητήσεις το 2011, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε ομάδα
εμπειρογνωμόνων στις αρχές του 2012 για
να εξετάσει την ιδέα σε βάθος. Οι συζητήσεις αυτές οδήγησαν στη δημιουργία του
HEInnovate, το οποίο λαμβάνει υπόψη,
αφενός, την ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και, αφετέρου,
τους κλάδους που μπορούν να συμβάλουν
στο να αποκτήσει η τριτοβάθμια εκπαίδευση
επιχειρηματική διάσταση.
Περισσότερες πληροφορίες:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση
(http://ec.europa.eu/education/index_
en.htm)
HEInnovate
(https://heinnovate.eu/intranet/main/index.php)
Ιστότοπος της Ανδρούλλας Βασιλείου
(http://ec.europa.eu/commission_20102014/vassiliou/index_en.htm)

6

∆εκέμβριος 2013

θέμα

Κείμενα της Ε.Ε. – Οκτώβριος 2013

Η

Υπηρεσία Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, μέλος
του ∆ικτύου Enterprise Europe Network
της Ε.Ε., σας ενημερώνει για τα νέα κείμενα (Οδηγίες, Κανονισμούς, Αποφάσεις)
που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
τον μήνα Οκτώβριο.

Κανονισμοί / Οδηγίες
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 944/2013 της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά
με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία
των ουσιών και των μειγμάτων, με σκοπό
την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο.
...........................................................
Οδηγία 2013/47/ΕΕ της Επιτροπής, της
2ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
την άδεια οδήγησης.
...........................................................
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 953/2013 του Συμβουλίου, της 26ης Σεπτεμβρίου 2013, για
την τροποποίηση του παραρτήματος I του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 για τη
δασμολογική και στατιστική ονοματολογία
και το κοινό δασμολόγιο.
...........................................................
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
959/2013 της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2009 περί επιλογής των λογιστικών εκμεταλλεύσεων με
σκοπό τη διαπίστωση των εισοδημάτων στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
...........................................................
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα.
...........................................................
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
972/2013 της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων
ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων.

...........................................................
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1021/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για την
τροποποίηση των οδηγιών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1999/4/
ΕΚ και 2000/36/ΕΚ και των οδηγιών του
Συμβουλίου 2001/111/ΕΚ, 2001/113/ΕΚ
και 2001/114/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες
που πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή.

Προσκλήσεις
υποβολής προτάσεων
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - «Στήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την
Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ)» για το
2014. C264/2013 σελ.11

Αποφάσεις / Συστάσεις
2013/493/ΕΕ
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της
30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του τρίτου και τελευταίου συνόλου
περιφερειών στις οποίες θα αρχίσει να λειτουργεί το Σύστημα Πληροφοριών για τις
Θεωρήσεις (VIS). L268/2013 σελ.13
...........................................................
2013/502/ΕΕ
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της
11ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με την
τροποποίηση της απόφασης 2005/7/ΕΚ για
την έγκριση μεθόδου ταξινόμησης σφαγίων
χοίρων στην Κύπρο όσον αφορά την εναλλακτική παρουσίαση των εν λόγω σφαγίων.
L273/2013 σελ.37
...........................................................
2013/505/ΕΕ
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της
14ης Οκτωβρίου 2013, που επιτρέπει τα

προσωρινά μέτρα τα οποία έλαβε η Γαλλική ∆ημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 129
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση,
την αδειοδότηση και τους περιορισμούς
των χημικών προϊόντων (REACH), ώστε
να περιοριστεί η χρήση αμμωνιακών αλάτων σε μονωτικά υλικά με χαρτοβάμβακα.
L275/2013 σελ.52
...........................................................
Απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής της
ΕΖΕΣ αριθ. 394/11/COL, της 14ης ∆εκεμβρίου 2011, για την ογδοηκοστή τρίτη
τροποποίηση των διαδικαστικών και ουσιαστικών κανόνων στον τομέα των κρατικών
ενισχύσεων με την εισαγωγή νέου κεφαλαίου σχετικά με την εφαρμογή, από την 1η
Ιανουαρίου 2012, των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα στήριξης των
τραπεζών στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης. L282/2013 σελ.72
...........................................................

Ανακοινώσεις / Πληροφορίες
Κατάλογος των φυσικών μεταλλικών νερών
που αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη.
C315/2013 σελ.1
...........................................................
Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη
μέλη για τις κρατικές ενισχύσεις οι οποίες
χορηγούνται βάσει του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής για την
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης EK στις κρατικές ενισχύσεις προς
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής
γεωργικών προϊόντων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001.
C315/2013 σελ.74
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Κανονισμοί / Οδηγίες

Προσκλήσεις
υποβολής προτάσεων

Οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα
πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης
του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης,
καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση
στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και
με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της
στέρησης της ελευθερίας.
...........................................................
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
1099/2013 της Επιτροπής, της 5ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93
για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως
του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (βελτίωση των τακτικών γραμμών).
...........................................................
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για
τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur).
Οδηγία 2013/51/Ευρατόμ του Συμβουλίου,
της 22ας Οκτωβρίου 2013, περί θεσπίσεως απαιτήσεων προστασίας της υγείας του
πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που
περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.
...........................................................
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
1147/2013 της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1121/2009 για
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009
του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς
ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης για τους
γεωργούς στην Κύπρο.
...........................................................
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1202/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1215/2009 όσον αφορά τις δασμολογικές
ποσοστώσεις για τον οίνο.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων βάσει
του προγράμματος εργασίας «Ικανότητες»
του 7ου προγράμματος-πλαισίου έρευνας,
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της
ΕΚ. C330/2013 σελ.9
...........................................................
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - COMMC2/01/13 - ∆ιαρθρωτική στήριξη σε ερευνητικούς οργανισμούς στον τομέα των
ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών (ομάδες
προβληματισμού) και στις οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο - Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» (2014-2020) C335/2013 σελ.7
...........................................................
Πρόσκληση υποβολής ατομικών υποψηφιοτήτων με σκοπό τη δημιουργία βάσης
δεδομένων ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων
οι οποίοι θα επικουρούν τις υπηρεσίες της
Επιτροπής στην άσκηση καθηκόντων συνδεόμενων με το πρόγραμμα πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας «Ορίζοντας 2020»
C342/2013 σελ.3
...........................................................
Πρόσκληση προς συναφείς οργανισμούς
όπως ερευνητικούς οργανισμούς, ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, οργανισμούς
τυποποίησης, οργανισμούς της κοινωνίας
των πολιτών ή επιχειρήσεις με σκοπό τη
δημιουργία βάσης δεδομένων ανεξάρτητων
εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα επικουρούν
τις υπηρεσίες της Επιτροπής στην άσκηση
καθηκόντων συνδεόμενων με το πρόγραμμα πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας «Ορίζοντας 2020»
C342/2013 σελ.4
...........................................................
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/18/13 - Πρόγραμμα δράσης
Erasmus Mundus 2009-2013 - Υλοποίηση
το 2014 C342/2013 σελ.5
...........................................................
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων βάσει του
σχεδίου υλοποίησης της Κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου»
C347/2013 σελ.31

Αποφάσεις / Συστάσεις /
Προπαρασκευαστικές Πράξεις
Απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής της
ΕΖΕΣ αριθ. 522/12/COL, της 19ης ∆εκεμβρίου 2012, που τροποποιεί για ογδο-

ηκοστή έβδομη φορά τους διαδικαστικούς
και ουσιαστικούς κανόνες στον τομέα των
κρατικών ενισχύσεων με την εισαγωγή νέου
κεφαλαίου σχετικά με τα μέτρα κρατικών
ενισχύσεων όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012
L296/2013 σελ.25
...........................................................
2013/646/ΕΕ
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 26ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά
με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον
αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών (ΕΚΤ/2013/36)
L301/2013 σελ.13
...........................................................
2013/654/ΕΕ
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της
12ης Νοεμβρίου 2013, για την τροποποίηση της απόφασης 2008/294/ΕΚ, ώστε να
συμπεριλάβει επιπλέον τεχνολογίες πρόσβασης και ζώνες συχνοτήτων για την παροχή υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών επί
αεροσκαφών (υπηρεσίες MCA)
L303/2013 σελ.48
...........................................................

Ανακοινώσεις / Πληροφορίες
∆ημοσίευση αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο
α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα συστήματα ποιότητας των
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.
C326/2013 σελ. 9
...........................................................
Ανακοίνωση της Επιτροπής για τις κρατικές
ενισχύσεις για κινηματογραφικές ταινίες
και λοιπά οπτικοακουστικά έργα.
C332/2013 σελ. 1
...........................................................
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την
τροποποίηση και παράταση της εφαρμογής
των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών
για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της
γεωργίας και της δασοκομίας 2007-2013
C339/2013 σελ. 1
...........................................................
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την
κα. Μαρία Κωνσταντίνου στο τηλέφωνο
22889749 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο maria@ccci.org.cy
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“Enerscapes” Project – Cyprus
Territory, landscape and renewable energies

Τ

ο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών συμμετείχε στο έργο
ENERSCAPES το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος ∆ιακρατικής Συνεργασίας MED.
Το έργο ENERSCAPES στόχευε να διερευνήσει και να αξιολογήσει τις επιπτώσεις που μία
μη οργανωμένη διάχυση των ΑΠΕ θα μπορούσε να προκαλέσει στις μεσογειακές περιοχές, κυρίως από την άποψη της αλλοίωσης
και της απλούστευσης του τοπίου, καθώς και
των συνεπειών στην πολιτιστική κληρονομιά
και στο περιβάλλον.
Το έργο στόχευε στη δημιουργία μιας κοινής
βάσης για τις βέλτιστες πρακτικές και ορισμό
της μεθόδου για αποδεκτούς κανόνες που
σχετίζονται με το περιβάλλον και τη διασφάλιση του τοπίου σε επιλεγμένες θεματικές περιοχές. Το έργο ασχολήθηκε με τα θέματα
επιπτώσεων στο ευρύτερο περιβάλλον και της
ολοκληρωμένης διαχείρισης του τοπίου, ώστε
να εξευρεθεί μια χρήσιμη μεθοδολογία που
θα εξισορροπήσει τα θέματα ανάπτυξης των
ΑΠΕ και την προστασία του περιβάλλοντος.
Το έργο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2010 και

τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
στο Τοπίο», ISBN 978-9963-2937-2-8, η
οποία εσωκλείεται.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο
ENERSCAPES είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες:
(http://www.cea.org.cy/SpatialPlanning.
html)
ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2013.
Στα πλαίσια ολοκλήρωσης του έργου δημιουργήθηκε μία έκδοση με τίτλο «Μεθοδολογία Εκτίμησης Επιπτώσεων από την ένταξη

(http://www.enerscapes.eu/index.
php?option=com_content&view=article&id
=93&ltemid=82&lang=en)

Πρόγραμμα COSME:
Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο εξασφαλίζει υποστήριξη
και χρηματοδότηση στις μικρές επιχειρήσεις

Σ

τις 21 Νοεμβρίου 2013, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν το πρόγραμμα της Ε.Ε. για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) για
την περίοδο 2014-2020. Το COSME διευκολύνει την πρόσβαση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και τις
αγορές, υποστηρίζει τους επιχειρηματίες
και προσφέρει ένα καταλληλότερο πλαίσιο
για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και
την ανάπτυξη.
Με προϋπολογισμό 2,3 δις ευρώ για την
περίοδο 2014-2020, το Πρόγραμμα για
την Ανταγωνιστικότητα των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (COSME), θα παρέχει,
για παράδειγμα, ένα μηχανισμό εγγυήσεων
για τα δάνεια προς τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μέχρι 150.000 ευρώ.
Από τώρα και μέχρι το 2020, 330.000 επιχειρήσεις στην Ε.Ε. αναμένεται να επωφεληθούν από την εν λόγω διευκόλυνση. Επιπλέον, το πρόγραμμα COSME θα βοηθήσει
τις επιχειρήσεις και τους πολίτες με τους

ακόλουθους τρόπους:
1) Οι επιχειρηματίες θα ωφεληθούν από
την ευκολότερη πρόσβαση στις αγορές της
Ε.Ε. και πέρα αυτής,
2) Οι πολίτες που επιθυμούν να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι, αλλά αντιμετωπίζουν
σήμερα δυσκολίες στη δημιουργία ή την
ανάπτυξη της επιχείρησής τους θα λαμβάνουν εξατομικευμένες υπηρεσίες και βοήθεια, και

3) Στις αρχές των κρατών μελών θα παρέχεται καλύτερη βοήθεια όσον αφορά τις
προσπάθειές τους να εκπονήσουν και να
εφαρμόσουν αποτελεσματικές πολιτικές μεταρρύθμισης για τις ΜΜΕ.
Το COSME, μαζί με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα θα αντικαταστήσουν το υφιστάμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο
για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (ΠΑΚ). Θα υποστηρίξουν όλα τα είδη
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όμως ενώ το
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» εστιάζει στη
δημιουργία επιχειρήσεων, το COSME επικεντρώνεται στην ανάπτυξή τους.
Το Συμβούλιο αναμένεται ότι θα εγκρίνει
σύντομα την πρόταση κανονισμού, εφόσον
οι ευρωβουλευτές και τα κράτη μέλη έχουν
ήδη συμφωνήσει ανεπίσημα από τον Ιούνιο
του 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες:
(http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/
itemdetail.cfm?item_id=7101&lang=en)
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επιχειρείν

Επιχειρηματικές συνεργασίες
Business Co operations
•Profile ID: BOUK20130827001

•Profile ID: BRIT20130930002

UK Company, one of the largest martial arts

Italian company, located in Sicily produces handmade

wholesalers in Europe is seeking distributors in

frozen fish and seafood, ready to cook. The company

Europe. The company have been manufacturing /

is looking for trade intermediary services.

supplying martial arts and boxing products for over
36 years.

•Profile ID: 20120829016 BR
A UK company specializing in the purchase of large

•Profile ID: BRES20130821001

volumes of mobile phones and other electronic goods

Spanish company in animal feed sector specialized

for re-use and recycling seeks outsourcing partners

in manufacturing pet food is looking for meat flour

in other European countries who can help it source

providers (manufacturers and distributors) in Europe

supplies of its products.

as raw material for their products.

•Profile ID: BRUK20131106001
UK

recruitment

agency

specialized

Please contact:
in

the

Mrs. Maria Constantinou,

recruitment of EU nurses to UK hospitals is looking

European Business Support Centre – Cyprus

for partnership opportunities with other recruitment

Enterprise Europe Network

agencies and national nurses registration bodies in

Tel: +357 22 889749, Fax: +357 22 661044

Europe to reduce nurse unemployment in Europe.

Email: maria@ccci.org.cy

The company is requesting a service agreement with
interested companies.

Η Επιτροπή ή οποιοδήπoτε πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματος της Επιτροπής δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για την πιθανή
χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν αντικατοπτρίζει
αναγκαστικά τη γνώμη ή τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

