
ΤΕΥΧΟΣ No 104
Σεπτέμβριος 2017

Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη

διαβάστε

Αν και τα επιτεύγματα της πολιτικής συνοχής της ΕΕ είναι 
αναντίρρητα θετικά, ο σημερινός όγκος κανόνων δεν 
διευκολύνει πάντα τις τοπικές αρχές που διαχειρίζονται 
τα κονδύλια της ΕΕ ούτε τις επιχειρήσεις που επιθυμούν 
να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση. Συνεπώς, η 
απλούστευση είναι ουσιαστικής σημασίας και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει με ποιο τρόπο θα μπορούσε 
να απλουστεύσει περαιτέρω την πρόσβαση στα ταμεία της ΕΕ 
στο δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020.

Αυτό είναι το κύριο μήνυμα που επιδιώκει να δώσει η ομάδα 
υψηλού επιπέδου για την απλούστευση στο πλαίσιο της 
συζήτησης σχετικά με το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ 
που δρομολόγησε η Επιτροπή στις 28 Ιουνίου, με ένα ειδικό 
έγγραφο προβληματισμού, το τελικό έγγραφο μιας σειράς 
πέντε εγγράφων προβληματισμού που δημοσιεύθηκαν ύστερα 
από τη έκδοση από την Επιτροπή της λευκής βίβλου για το 
μέλλον της Ευρώπης την 1η Μαρτίου.

Ο Πρόεδρος της ομάδας υψηλού επιπέδου, κ. Siim Kallas, 
δήλωσε τα εξής: «Η απλούστευση της πρόσβασης τα ταμεία 
συνοχής της ΕΕ και η χρήση τους θα συμβάλουν, δίχως 
αμφιβολία, στο να έρθουν οι πολίτες πιο κοντά στην ΕΕ.»

Σύμφωνα με την ομάδα, η σημερινή αρχιτεκτονική των 
κανόνων είναι αποτελεσματική αλλά χρειάζεται ένα καλό 
ξεκαθάρισμα. Θα πρέπει να διατηρηθεί η επιμερισμένη 

Το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ: 
Oμάδα υψηλού επιπέδου παρουσιάζει 
προτάσεις για την απλούστευση της 
πρόσβασης στα ταμεία της ΕΕ
Στις 11 Ιουλίου 2017, η ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την πολιτική συνοχής 
παρουσίασε την τελική της έκθεση σχετικά με ένα απλουστευμένο πλαίσιο για τα ταμεία της 
ΕΕ μετά το 2020.

Συνέχεια στη σελ. 2

Χάρη στον ηλεκτρονικό οδηγό 
VeSafe, μάθετε όλα όσα 

χρειάζεται να γνωρίζετε για την 
ασφάλεια των οχημάτων στην 

εργασία
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Απασχόληση και κοινωνικές 
εξελίξεις στην Ευρώπη: 
H επισκόπηση του 2017 

δείχνει θετικές τάσεις αλλά 
υπογραμμίζει τη μεγάλη 

επιβάρυνση για τους νέους
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Η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση 
για να βοηθήσει τις περιφέρειες 
να διαμορφώσουν ανθεκτικές 

οικονομίες στην εποχή της 
παγκοσμιοποίησης
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Νέα έρευνα αποκαλύπτει: 
Αυξάνεται η ζήτηση για 

διασυνοριακές ηλεκτρονικές 
αγορές από τους καταναλωτές 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3323_el.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/how/improving-investment/high-level-group-simplification/
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/how/improving-investment/high-level-group-simplification/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1795_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_el.htm
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διαχείριση ούτως ώστε να διασφαλίζεται η αμοιβαία 
εμπιστοσύνη και ο αμοιβαίος ενστερνισμός των κοινών 
στόχων για ανάπτυξη και απασχόληση. Όμως, οι 
απλούστεροι κανόνες είναι οι ολιγάριθμοι κανόνες· η 
ομάδα προτείνει κανόνες που πρέπει να απαλειφθούν ή 
να μειωθούν δραστικά.

Θα πρέπει να εναρμονιστούν οι κανόνες των 
διαφόρων ταμείων και μέσων της ΕΕ όσον αφορά 
τις κρατικές ενισχύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις και τις 
μεθόδους ανάκτησης των δαπανών, ούτως ώστε να 
διευκολύνονται οι συνέργειες και να παρέχεται στους 
δικαιούχους η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για 
χρηματοδότηση του ίδιου έργου από διαφορετικές 
πηγές πόρων της ΕΕ. Για παράδειγμα, η εφαρμογή των 
ίδιων κανόνων στην πολιτική συνοχής και στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων 
(ΕΤΣΕ) θα διευκόλυνε την πρόσβαση των μικρών 
επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.

Θα πρέπει να προβλεφθεί ένα ακόμη απλούστερο 
πλαίσιο για όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, με 
την προϋπόθεση ότι θα πληρούν ορισμένα κριτήρια: 
αξιόπιστα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου· 
σημαντική εθνική συγχρηματοδότηση προκειμένου 
να παρέχονται κίνητρα για χρηστή αξιοποίηση των 
κονδυλίων· προσδιορισμός των βασικών διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν και 
επικέντρωση σε λίγους τομείς προτεραιότητας για να είναι 
δυνατή η επίτευξη αποτελεσμάτων.

Στην περίπτωση αυτή, οι κανόνες των Βρυξελλών θα 
πρέπει να περιορίζονται στις στρατηγικές επενδυτικές 
προτεραιότητες και αρχές για τη χρήση των κονδυλίων. Τα 
κονδύλια της ΕΕ θα παρέχονταν μέσω των υφιστάμενων 
εθνικών διοικητικών μηχανισμών και οι ελεγκτικές 
εργασίες της Επιτροπής θα ήταν περιορισμένες. Τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή θα συμφωνούσαν επί 
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα έπρεπε 
να πραγματοποιηθούν και επί των συγκεκριμένων 
αποτελεσμάτων που θα συνεπάγονταν ανάκτηση εξόδων.

Η απλούστευση έχει ήδη αποδειχθεί επιτυχημένο 
εγχείρημα: σήμερα ο επίτροπος Oettinger παρουσίασε 
τρεις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ το 2016. Ένα από τα διδάγματα 
είναι ότι οι απλουστευμένοι κανόνες της ΕΕ διευκολύνουν 
τις τοπικές αρχές, τους αγρότες και τις επιχειρήσεις στην 
αποτελεσματική και ορθή χρήση των κονδυλίων της ΕΕ. 

Στο ίδιο πνεύμα, η Επιτροπή πρότεινε, τον Σεπτέμβριο 
του 2016, την απλούστευση των κανόνων βάσει των 
οποίων τα κράτη μέλη και άλλοι δικαιούχοι λαμβάνουν 
χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε, το 2015, ομάδα 
υψηλού επιπέδου για να εντοπίσει τις δυνατότητας που 
υπάρχουν για κατάργηση των κανόνων της πολιτικής 
συνοχής που ενέχουν περιττή πολυπλοκότητα, εν όψει 
τόσο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-
2020, στην οποία η εν λόγω ομάδα συνέβαλε ουσιαστικά, 
όσο και του δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
μετά το 2020.

Ο Πρόεδρος της ομάδας υψηλού επιπέδου, κ. Siim 
Kallas, έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής αρμόδιος για διοικητικά θέματα, θέματα 
εσωτερικού ελέγχου και καταπολέμησης της απάτης 
και θέματα μεταφορών. Εκτός από την «εσωτερική» 
εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτει σχετικά με τα ταμεία 
της ΕΕ, η θητεία του ως πρωθυπουργού και υπουργού 
Οικονομικών της Εσθονίας επιτρέπει στον κ. Siim Kallas 
να έχει μια μοναδική θεώρηση σχετικά με το πώς η 
χρηματοδότηση της ΕΕ μπορεί να συνδυαστεί κατά τον 
βέλτιστο δυνατό τρόπο με επιτόπιες μεταρρυθμίσεις 
ούτως ώστε να επιτευχθεί οικονομική ανάπτυξη

Τα δώδεκα μέλη της ομάδας υψηλού επιπέδου 
εκπροσωπούν εθνικές και περιφερειακές αρχές, καθώς 
και τον ιδιωτικό τομέα. Όλα τους διαθέτουν προσωπική 
πείρα από τις επαφές τους με τα ταμεία της ΕΕ, καθώς και 
πρωτότυπες ιδέες για τη μεταρρύθμιση του συστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο – βασικές συστάσεις της 
ομάδας υψηλού επιπέδου για την απλούστευση του 
δημοσιονομικού πλαισίου μετά το 2020

Έκθεση - πρόταση της ομάδας υψηλού επιπέδου 
προς τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής για 
την περίοδο μετά το 2020

Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των 
οικονομικών της ΕΕ

Συνέχεια από σελ. 1

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_el
http://ec.europa.eu/budget/biblio/media/2017package_en.cfm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2999_el.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/improving-investment/hlg_simplification_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/how/improving-investment/high-level-group-simplification/#1
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-1921/en/Key recommendations of the High Level Group_factsheet.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-1921/en/Key recommendations of the High Level Group_factsheet.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-1921/en/Key recommendations of the High Level Group_factsheet.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/esif-simplification-hlg-proposal-for-policymakers-for-post-2020
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/esif-simplification-hlg-proposal-for-policymakers-for-post-2020
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/esif-simplification-hlg-proposal-for-policymakers-for-post-2020
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_en
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Ο ηλεκτρονικός οδηγός Vesafe είναι το ενιαίο 
σημείο επαφής για την παροχή πληροφοριών 
σχετικά με τους κινδύνους στην εργασία 
που συνδέονται με οχήματα. Τα θέματα που 
εξετάζονται είναι η ασφαλής οδήγηση, οι 
μεταφορές στον χώρο εργασίας και τα οδικά έργα 
ή τα έργα που εκτελούνται κοντά σε δρόμους. Ο 
οδηγός, καρπός της συνεργασίας του EU-OSHA 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιλαμβάνει 
πολλά παραδείγματα καλών πρακτικών και μια 
επισκόπηση των σχετικών κανονισμών. Επιπλέον, 
ο οδηγός διατίθεται δωρεάν, είναι εύκολος στη 
χρήση και παρέχει δυνατότητα φιλτραρίσματος 

των πληροφοριών ανά κίνδυνο ή τύπο οχήματος.

Το 29 % όλων των θανατηφόρων επαγγελματικών 
ατυχημάτων συνδέονται με οχήματα. Γι’ αυτό, εάν 
είστε εργαζόμενος, εργοδότης ή εμπειρογνώμονας 
στον τομέα της ασφάλειας και υγείας, επισκεφθείτε 
τον οδηγό VeSafe τώρα!

Διαβάστε τα παραδείγματα καλών πρακτικών του 
οδηγού VeSafe .

Ενημερωθείτε για τα ατυχήματα και τους 
τραυματισμούς των οδηγών οχημάτων και για 
τους τρόπους διαχείρισης των κινδύνων αυτών.

Χάρη στον ηλεκτρονικό οδηγό 
VeSafe, μάθετε όλα όσα χρειάζεται 
να γνωρίζετε για την ασφάλεια των 

οχημάτων στην εργασία

	  

https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/eu-e-guide-vehicle-safety-vesafe
https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/literature_reviews/Road-transport-accidents.pdf/view
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/literature_reviews/Road-transport-accidents.pdf/view
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/reports/managing-risks-drivers_TEWE11002ENN/view
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Ο ρόλος της τεχνολογίας γίνεται ολοένα 
και μεγαλύτερος στον χώρο εργασίας 
και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι 

άνθρωποι εργάζονται. Αυτό μπορεί πιθανώς να 
είναι θετικό για τους εργαζόμενους, μπορεί όμως 
και να δημιουργεί νέους και αναδυόμενους 
κινδύνους για την επαγγελματική ασφάλεια 
και υγεία (ΕΑΥ). Ο EU-OSHA δημοσίευσε δύο νέες 
εκθέσεις εμπειρογνωμόνων που εξετάζουν τη 
χρήση συγκεκριμένων τύπων τεχνολογίας στον 
χώρο εργασίας: στην πρώτη έκθεση εξετάζεται 
η τρισδιάστατη εκτύπωση (προσθετική 
κατασκευή) και οι πιθανοί νέοι κίνδυνοι που 
εμφανίζονται σε σχέση με την ανάληψη ευθύνης, 

τα χρησιμοποιούμενα υλικά, την εργασιακή 
ευελιξία και την μονοτονία κατά την εκτέλεση της 
εργασίας. Στην άλλη έκθεση κεντρικό θέμα είναι η 
παρακολούθηση των εργαζομένων με τη χρήση 
τεχνολογίας με σκοπό την ευημερία τους, κάτι 
που αλλάζει ήδη τα δεδομένα σε πολλούς χώρους 
εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα για την τρισδιάστατη 
εκτύπωση στον χώρο εργασίας

Μάθετε περισσότερα για την παρακολούθηση 
των εργαζομένων

Τρισδιάστατη εκτύπωση και 
παρακολούθηση εργαζομένων: 

Mια νέα βιομηχανική επανάσταση;

	  

https://osha.europa.eu/el/emerging-risks
https://osha.europa.eu/el/emerging-risks
https://osha.europa.eu/el/emerging-risks
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/3d-printing-new-industrial-revolution/view
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/3d-printing-new-industrial-revolution/view
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/monitoring-technology-workplace/view
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/monitoring-technology-workplace/view
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Συνέχεια στη σελ. 6

Απασχόληση και κοινωνικές εξελίξεις 
στην Ευρώπη: H επισκόπηση του 2017 

δείχνει θετικές τάσεις αλλά υπογραμμίζει 
τη μεγάλη επιβάρυνση για τους νέους

Η Επιτροπή δημοσίευσε στις 17 Ιουλίου 2017  την ετήσια επισκόπηση της 
απασχόλησης και των κοινωνικών εξελίξεων στην Ευρώπη (ESDE) για το 2017.

Η φετινή έκθεση επιβεβαιώνει τις θετικές τάσεις 
στην αγορά εργασίας και την κοινωνία, καθώς 
και τη σταθερή οικονομική ανάπτυξη. Με πάνω 

από 234 εκατομμύρια εργαζόμενους, η απασχόληση 
στην ΕΕ δεν ήταν ποτέ τόσο υψηλή όσο σήμερα, ενώ η 
ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδό της από τον 
Δεκέμβριο του 2008. Από το 2013 έχουν δημιουργηθεί 
10 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ. Ωστόσο, πέρα 
από τη γενικότερη κοινωνική και οικονομική πρόοδο, 
τα στοιχεία δείχνουν ότι οι νέες γενιές επωμίζονται 
ένα ιδιαίτερα μεγάλο βάρος: αντιμετωπίζουν συχνά 
μεγαλύτερες δυσκολίες να βρουν μια θέση εργασίας, 
απασχολούνται πιο συχνά σε άτυπες και επισφαλείς 
μορφές εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
συμβάσεων ορισμένου χρόνου, κάτι που μπορεί να 
οδηγήσει σε μικρότερη κάλυψή τους από τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας. Είναι επίσης πιθανό να λάβουν 
χαμηλότερες συντάξεις, ανάλογες με τις αποδοχές τους. Γι’ 
αυτό η επισκόπηση για το 2017 εστιάζει στη δικαιοσύνη 
μεταξύ των γενεών: πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι 
όλες οι γενεές ωφελούνται από τις τρέχουσες θετικές 
οικονομικές τάσεις.

Από την έκθεση προκύπτει ότι, παρά τις σταθερές 
βελτιώσεις του βιοτικού επιπέδου στην ΕΕ, οι νέοι δεν 
επωφελούνται εξίσου από αυτήν τη θετική εξέλιξη 
σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες γενεές. Επιπλέον, το 
μερίδιο των νεότερων ηλικιακών ομάδων στο εισόδημα 
από την εργασία μειώθηκε με την πάροδο του χρόνου. 
Οι προκλήσεις αυτές επηρεάζουν τις αποφάσεις που 
λαμβάνουν οι νεότερες γενεές στην οικογενειακή τους 
διαχείριση, όπως το να κάνουν παιδιά ή να αγοράσουν το 
δικό τους σπίτι. Η κατάσταση αυτή με τη σειρά της έχει 
αρνητικές συνέπειες για τα ποσοστά της γονιμότητας και, 
ως εκ τούτου, για τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων και την ανάπτυξη.

Επιπλέον, αναμένεται ότι ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας 
θα μειώνεται κατά 0,3% κάθε έτος έως το 2060. Αυτό 
σημαίνει ότι ένα μικρότερο εργατικό δυναμικό θα κληθεί 
να διασφαλίσει τη σημερινή πορεία ανάπτυξης. Σημαίνει 
επίσης ότι, παράλληλα, ο αριθμός των εργαζομένων 
που θα συνεισφέρουν στα συνταξιοδοτικά συστήματα 
θα είναι μικρότερος –συχνά με εισφορές που θα είναι 
συχνά χαμηλότερες και/ή ακανόνιστες, καθώς δεν 
θα αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση και/ή τυπική 
εργασία– την ίδια ακριβώς περίοδο που θα εξαρτώνται 
από αυτούς περισσότεροι συνταξιούχοι. Κατά συνέπεια, 
οι σημερινοί νέοι εργαζόμενοι και οι μελλοντικές γενεές 
καλούνται να επωμιστούν, όπως φαίνεται, τη διπλή 
επιβάρυνση των δημογραφικών αλλαγών και της ανάγκης 
να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων.

Ποια θα είναι η συνέχεια;

Εμείς, οι αρμόδιοι λήψης πολιτικών αποφάσεων, 
μπορούμε να προετοιμαστούμε και να μετριάσουμε 
τις εξελίξεις αυτές με διάφορους τρόπους. Πρώτα από 
όλα, πρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρως το ανθρώπινο 
δυναμικό της αγοράς εργασίας μας ενεργοποιώντας 
και εξοπλίζοντας με τις κατάλληλες δεξιότητες τις 
πληθυσμιακές ομάδες όλων των γενεών. Πρέπει να 
εξασφαλίσουμε την κατάλληλη σύνδεση μεταξύ της 
διάρκειας του επαγγελματικού βίου και του προσδόκιμου 
ζωής. Οι πολιτικές προσπάθειες για την επίτευξη υψηλής 
γονιμότητας και αποτελεσματικής διαχείρισης της 
μετανάστευσης μπορούν επίσης να βοηθήσουν, όπως 
επίσης και η στήριξη της καινοτομίας και η αύξηση της 
αποτελεσματικής χρήσης των κονδυλίων για επενδύσεις 
στις δεξιότητες και την εκπαίδευση νέων και ηλικιωμένων.
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Τέλος, οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να συμβάλουν 
σημαντικά στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των 
νεότερων και των πιο ηλικιωμένων εργαζομένων και 
να προωθήσουν μια πιο δίκαιη αγορά εργασίας και 
για τους δύο. Στην προσπάθεια αυτή εντάσσονται η 
προώθηση της διά βίου μάθησης, η χορήγηση παροχών 
κοινωνικής προστασίας, η συμβολή στον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία της 
απασχόλησης, καθώς και οι ενεργητικές πολιτικές για την 
αγορά εργασίας.

Ιστορικό

Η ετήσια επισκόπηση της απασχόλησης και των 
κοινωνικών εξελίξεων πραγματεύεται τις τελευταίες 
τάσεις στην απασχόληση και στον κοινωνικό τομέα 
και εξετάζει μελλοντικές προκλήσεις και πιθανές 
απαντήσεις πολιτικής. Πρόκειται για την κύρια έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία παρέχονται στοιχεία 
και αναλύσεις και εξετάζονται οι τάσεις και οι μελλοντικές 
προκλήσεις στην αγορά εργασίας.

Υπάρχουν πολλά απτά παραδείγματα του τρόπου με 
τον οποίο η Επιτροπή στοχεύει στην αντιμετώπιση 
των προκλήσεων που αναφέρονται στις ετήσιες 
ανασκοπήσεις. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων, για παράδειγμα, λειτουργεί ως πυξίδα 
στην πορεία για την επίτευξη μιας δίκαιης και εύρυθμης 
αγορά εργασίας. Έχει ως σκοπό να εξασφαλίσει την 
καταλληλότητα των ευρωπαϊκών κοινωνικών μοντέλων 
για τον 21ο αιώνα, λαμβάνοντας υπόψη τη γήρανση 
της κοινωνίας και το φαινόμενο της ψηφιοποίησης. 
Οι πρωτοβουλίες που τον συνοδεύουν, όπως οι 
διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους για τον 
εκσυγχρονισμό των εργασιακών συμβάσεων και την 
πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, έχουν στόχο 
να εγγυηθούν σαφείς όρους εργασίας και κοινωνικής 
προστασίας και για όσους εργάζονται σε άτυπες μορφές 
απασχόλησης.

Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και η ενδυνάμωσή 
του ώστε να μπορεί να αξιοποιεί ποιοτικές ευκαιρίες 
απασχόλησης βρίσκεται ακριβώς στο επίκεντρο της 
«Νέας ατζέντας δεξιοτήτων για την Ευρώπη». Έχει 
σκοπό να στηρίξει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των 
πολιτών, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για τις μεταβολές στον 
κόσμο της εργασίας.

Οι προσπάθειες της Επιτροπής για τη μείωση της ανεργίας 
γενικά και της ανεργίας των νέων ειδικότερα αποδίδουν 
καρπούς. Υπάρχουν σήμερα 1,8 εκατομμύρια λιγότεροι 
άνεργοι νέοι στην ΕΕ και 1 εκατομμύριο λιγότεροι νέοι 
που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης από την κορύφωση της κρίσης το 2013. 
Με την παράταση των εγγυήσεων για τη νεολαία, το 
οικονομικό συμπλήρωμα της πρωτοβουλίας για την 
απασχόληση των νέων και την πρόσφατα υποβληθείσα 
πρωτοβουλία για περαιτέρω επενδύσεις στη νεολαία 
της Ευρώπης, η Επιτροπή αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση 
των ευκαιριών των νέων στην αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Επισκόπηση της απασχόλησης και των 
κοινωνικών εξελίξεων στην Ευρώπη για το 2017 – 
Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ενημερωτικό δελτίο: Επισκόπηση της απασχόλησης 
και των κοινωνικών εξελίξεων στην Ευρώπη για το 
2017 – Βασικά μεγέθη

Επισκόπηση της απασχόλησης και των κοινωνικών 
εξελίξεων στην Ευρώπη

Κοινωνική διάσταση της Ευρώπης: Επισκόπηση των 
πρωτοβουλιών από την ανάληψη των καθηκόντων 
της Επιτροπής Juncker

Είδηση στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Απασχόλησης

Απασχόληση και κοινωνική ανάλυση

Συνέχεια από σελ. 5

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1007_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1007_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_el.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1987_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1987_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1987_en.htm
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18033&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18033&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18033&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18032&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18032&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social_dimension_of_europe_overview_of_initiatives.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social_dimension_of_europe_overview_of_initiatives.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social_dimension_of_europe_overview_of_initiatives.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=89&newsId=2704&furtherNews=yes&
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=el
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Η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση 
για να βοηθήσει τις περιφέρειες να 

διαμορφώσουν ανθεκτικές οικονομίες 
στην εποχή της παγκοσμιοποίησης

Η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για να βοηθήσει 
τις περιφέρειες να διαμορφώσουν ανθεκτικές 
οικονομίες στην εποχή της παγκοσμιοποίησης

Η παγκοσμιοποίηση έχει αποφέρει τεράστια οφέλη στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου και πολλές 
ευκαιρίες για τους Ευρωπαίους· ωστόσο ενώ τα οφέλη 
της είναι ευρύτατα διάσπαρτα, το κόστος της συχνά είναι 
άνισα κατανεμημένο, όπως επισημαίνεται στο έγγραφο 
προβληματισμού της Επιτροπής σχετικά με την 
τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης.

Για να καταφέρει να ανταποκριθεί στην πρόκληση του 
οικονομικού εκσυγχρονισμού, η Ευρώπη πρέπει να 
ενδυναμώσει τις περιφέρειές της και να τις βοηθήσει 
να δημιουργήσουν αξία. Αυτό σημαίνει υιοθέτηση της 
καινοτομίας, ψηφιοποίηση, απεξάρτηση από τον άνθρακα 
και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ατόμων.

Η Επιτροπή προτείνει μια νέα σειρά δράσεων για να 
βοηθήσει περαιτέρω τις περιφέρειες της Ευρώπης να 
επενδύουν σε εξειδικευμένους τομείς που να διαθέτουν 
ανταγωνιστική ισχύ («έξυπνη εξειδίκευση») και να 
παράγουν την καινοτομία, την ανθεκτικότητα και την 
ανάπτυξη που χρειάζονται.

Η προσέγγιση της έξυπνης εξειδίκευσης εγκαινιάστηκε το 
2014 σε όλα τα προγράμματα περιφερειακής πολιτικής και 
απ’ ό,τι αποδεικνύεται αποδίδει. Η Επιτροπή προτίθεται 
να αξιοποιήσει αυτή τη θετική εμπειρία με δύο πιλοτικά 
έργα:

• Προσαρμοσμένη υποστήριξη για συγκεκριμένες 
προκλήσεις σε περιφέρειες που είναι αντιμέτωπες 
με τη βιομηχανική μετάβαση: ύστερα από αίτημά 
τους, ορισμένες περιφέρειες μπορούν να συνεργαστούν 
με ομάδες της Επιτροπής για να ενισχύσουν την 
ικανότητά τους στην καινοτομία, να εξαλείψουν τα 
εμπόδια για τις επενδύσεις, να εξοπλίσουν τους πολίτες 
με κατάλληλες δεξιότητες και να προετοιμαστούν για 

τη βιομηχανική και κοινωνική αλλαγή, με βάση τις 
στρατηγικές τους για έξυπνη εξειδίκευση.

• Διαπεριφερειακές συμπράξεις καινοτομίας με την 
υποστήριξη των ταμείων της ΕΕ: ο σκοπός αυτού 
του πιλοτικού έργου, πηγή έμπνευσης του οποίου 
αποτελεί η επιτυχία της πρωτοβουλίας Vanguard, 
είναι να βρεθούν και να αναπτυχθούν διαπεριφερειακά 
έργα με δυνατότητα τραπεζικής χρηματοδότησης που 
να μπορούν να δημιουργήσουν ευρωπαϊκές αλυσίδες 
αξίας σε τομείς προτεραιότητας, όπως τα μεγάλα 
δεδομένα, η βιοοικονομία, η αποδοτική χρήση των 
πόρων, η συνδεδεμένη κινητικότητα και η προηγμένη 
μεταποίηση.

Παράλληλα, η Επιτροπή θα εντείνει τις προσπάθειές 
της για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να απομακρύνουν 
τα εναπομείναντα σημεία που παρακωλύουν την 
ανάπτυξη και να διαμορφώσουν περιβάλλοντα 
φιλικά προς τις επιχειρήσεις.  Ιδιαίτερη προσοχή θα 
δοθεί στην ποιότητα και διαφάνεια της δημόσιας έρευνας, 
στη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων 
και στην ευθυγράμμιση των τοπικών βάσεων δεξιοτήτων 
με τις απαιτήσεις της αγοράς, με τη βοήθεια δομών 
στήριξης της Επιτροπής.

Η Επιτροπή θα αναζητήσει επίσης τρόπους για να 
διευκολύνει περαιτέρω συνέργειες και συνδυασμούς 
μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων και μέσων της ΕΕ 
που υπάρχουν σήμερα για την καινοτομία, την ανάπτυξη 
και την ανταγωνιστικότητα.

Επόμενα βήματα

Οι προσκλήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος για 
την πιλοτική δράση των περιφερειών που βρίσκονται 
στο στάδιο βιομηχανικής μετάβασης θα ξεκινήσουν 
το φθινόπωρο αυτού του έτους. Οι διαπεριφερειακές 
συμπράξεις θα συσταθούν κατά τη διάρκεια του 2017 και 
θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 2018.

Συνέχεια στη σελ. 8

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1230_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1230_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1230_el.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/smart_spec/strength_innov_regions_en.pdf
http://www.s3vanguardinitiative.eu/
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Συνέχεια από σελ. 7

Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέχρι σήμερα με τα 
τρέχοντα προγράμματα της πολιτικής συνοχής, μαζί με 
τις δράσεις και τις πολιτικές λύσεις που προτείνονται στην 
παρούσα ανακοίνωση, θα παράσχουν χρήσιμη βάση 
για την προετοιμασία του προσεχούς δημοσιονομικού 
πλαισίου, στο πλαίσιο του συνεχούς προβληματισμού 
για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ.

Η Επιτροπή θα εξετάσει τη στενότερη διασύνδεση μεταξύ 
των μέσων της ΕΕ που υπάρχουν ήδη με κοινό στόχο την 
αντιμετώπιση των νέων βιομηχανικών προκλήσεων.  Η 
έξυπνη εξειδίκευση θα μπορούσε να διευρυνθεί, ώστε 
να μετατραπεί σε ένα ολοκληρωμένο εργαλείο που 
θα βοηθήσει όλες τις περιφέρειες να αξιοποιήσουν τις 
αλλαγές που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση.

Ιστορικό

Η έξυπνη εξειδίκευση θεσπίστηκε ως απαραίτητη 
προϋπόθεση για να εξασφαλιστεί η αποδοτικότητα 
των δαπανών της πολιτικής συνοχής στην έρευνα και 
την καινοτομία και απαιτεί από όλες τις περιφέρειες 
να καταρτίσουν επενδυτικές στρατηγικές με βάση τα 
δικά τους ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα – από τα 
γεωργικά προϊόντα διατροφής και τον τουρισμό έως τη 
νανοτεχνολογία και την αεροδιαστημική.

Στο πλαίσιο αυτών των στρατηγικών, οι τοπικές 
επιχειρήσεις λαμβάνουν χρηματοδοτική υποστήριξη για 
να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα και να διευρύνουν 
τις δραστηριότητές τους πέρα από τις τοπικές αγορές. 
Αυτές οι στρατηγικές οδήγησαν, επίσης, σε καλύτερη 
σύνδεση μεταξύ επιστήμης και επιχειρήσεων καθώς και 
σε βελτιωμένη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα της τοπικής 
αυτοδιοίκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ανακοίνωση – Ενίσχυση της καινοτομίας στις 
περιφέρειες της Ευρώπης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ – Μελλοντικές προκλήσεις: ενίσχυση 
της ανάπτυξης που βασίζεται στην καινοτομία στις 
περιφέρειες της ΕΕ

Ενημερωτικό δελτίο – Πιλοτικές δράσεις για την 
έξυπνη εξειδίκευση

Ενημερωτικό δελτίο – Τι είναι η έξυπνη εξειδίκευση;

Δελτία ανά χώρα – Η έξυπνη εξειδίκευση στη χώρα 
σας

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/com_2017_376_2_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1795_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1795_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-781_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-781_el.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/com_2017_376_2_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/com_2017_376_2_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1994_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1994_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1994_en.htm
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-1995/en/SmartSpecialisation_PilotActions.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-1995/en/SmartSpecialisation_PilotActions.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/smart_spec/strength_innov_regions_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/information/publications
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/information/publications
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Νέα έρευνα αποκαλύπτει: 
Αυξάνεται η ζήτηση για διασυνοριακές 

ηλεκτρονικές αγορές από τους 
καταναλωτές της ΕΕ

Ο πίνακας αποτελεσμάτων του 2017 για τις 
καταναλωτικές συνθήκες δείχνει ότι όλο και 
περισσότεροι καταναλωτές πραγματοποιούν 

διαδικτυακές αγορές και ότι έχει αυξηθεί η εμπιστοσύνη 
τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ιδίως όσον αφορά αγορές 
από άλλες χώρες της ΕΕ.

Ωστόσο, οι έμποροι λιανικής πώλησης διστάζουν 
ακόμα να επεκτείνουν τις διαδικτυακές δραστηριότητές 
τους και εξακολουθούν να έχουν ανησυχίες σχετικά 
με την πώληση μέσω διαδικτύου σε καταναλωτές από 
άλλες χώρες της ΕΕ. Οι ανησυχίες αυτές συνδέονται 
κυρίως με τους αυξημένους κινδύνους απάτης και 
μη πληρωμής σε διασυνοριακές πωλήσεις και τις 
διαφορές στις φορολογικές ρυθμίσεις, στο εθνικό δίκαιο 
των συμβάσεων και στους κανόνες προστασίας των 
καταναλωτών.

Ενώ οι καταναλωτικές συνθήκες γενικότερα έχουν 
βελτιωθεί σε σύγκριση με τον προηγούμενο πίνακα 
αποτελεσμάτων, τα επίπεδα εμπιστοσύνης, γνώσεων 
και προστασίας εξακολουθούν να διαφέρουν σε μεγάλο 
βαθμό από χώρα σε χώρα.

Αυξάνεται η εμπιστοσύνη στο ηλεκτρονικό εμπόριο, 
αλλά τα εμπόδια για τους εμπόρους λιανικής 
παραμένουν

Ο πίνακας αποτελεσμάτων δείχνει ότι η εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο έχει 
αυξηθεί εντυπωσιακά. Εντός δέκα ετών, το ποσοστό των 
Ευρωπαίων που πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές 
σχεδόν διπλασιάστηκε (από 29,7 % το 2007 σε 55 % το 
2017). Από τον τελευταίο πίνακα αποτελεσμάτων τα 
επίπεδα εμπιστοσύνης των καταναλωτών αυξήθηκαν 
κατά 12 εκατοστιαίες μονάδες για αγορές από εμπόρους 
λιανικής που είναι εγκατεστημένοι στην ίδια χώρα και 
κατά 21 εκατοστιαίες μονάδες για αγορές από άλλα 
κράτη μέλη της ΕΕ.

Παρόλο που έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, ο πίνακας 
αποτελεσμάτων δείχνει ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν 
να αντιμετωπίζουν εμπόδια κατά την προσπάθειά τους να 
πραγματοποιήσουν διαδικτυακές αγορές από εμπόρους 
λιανικής σε άλλη χώρα της ΕΕ. Για παράδειγμα, το 13 % 
όσων απάντησαν ανέφερε ως πρόβλημα την απόρριψη 
της πληρωμής και το 10 % την άρνηση παράδοσης 
προϊόντων στη χώρα τους.

Όσο για τους εμπόρους λιανικής, μόνο 4 στους 10 εξ 
όσων πραγματοποιούν επί του παρόντος διαδικτυακές 
πωλήσεις ανέφεραν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο 
πώλησης τόσο σε εγχώριο όσο και σε διασυνοριακό 
επίπεδο κατά το προσεχές έτος. Εξακολουθούν να 
προβληματίζονται σχετικά με τις διαδικτυακές πωλήσεις 
σε άλλες χώρες, δηλαδή ανησυχούν για τους αυξημένους 
κινδύνους απάτης, τις διαφορές στις εθνικές φορολογικές 
ρυθμίσεις ή τους εθνικούς κανόνες του δικαίου των 
συμβάσεων καθώς και τις διαφορές μεταξύ των κανόνων 
για την προστασία των καταναλωτών.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή υπέβαλε 
πρόταση για σύγχρονους κανόνες ψηφιακών συμβάσεων 
με σκοπό την εναρμόνιση των κανόνων που διέπουν τις 
συμβάσεις για τις διαδικτυακές πωλήσεις αγαθών, και την 
προώθηση της πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο και 
διαδικτυακές πωλήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ.

Παρόλο που η κατάσταση βελτιώνεται, τα επίπεδα 
γνώσης των δικαιωμάτων των καταναλωτών 
εξακολουθούν να είναι χαμηλά και άνισα σε όλη την 
ΕΕ

Σε σύγκριση με τον πίνακα αποτελεσμάτων του 
2015, οι καταναλωτές έχουν μεγαλύτερη επίγνωση 
των δικαιωμάτων τους. Κατά μέσο όρο, το 13 % των 
καταναλωτών έχει πλήρη επίγνωση των βασικών του 
δικαιωμάτων (αύξηση κατά 3,6 εκατοστιαίες μονάδες από 
το 2014).

Συνέχεια στη σελ. 10

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6264_el.htm
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Συνέχεια στη σελ. 11

Ωστόσο, οι καταναλωτικές συνθήκες είναι συνήθως 
ευνοϊκότερες στις βόρειες και δυτικές χώρες της ΕΕ από 
ό,τι στις ανατολικές και στις νότιες.

Για παράδειγμα, το 94,5% των Φινλανδών υποβάλλουν 
καταγγελία όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, ενώ 
μόνο το 55,6 % των Βούλγαρων πράττει το ίδιο. Επίσης, 
η έκθεση σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές διαφέρει σε 
μεγάλο βαθμό από χώρα σε χώρα: ενώ στην Κροατία 
π.χ. το 40,9 % έχει αντιμετωπίσει αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές, στην Αυστρία το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 
μόλις 3,4 %.

Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών, η 
Επιτροπή ασχολείται με τη σύνταξη πρότασης για 
την επικαιροποίηση των κανόνων προστασίας 
των καταναλωτών. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι 
όλοι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές είναι ενημερωμένοι 
για τα δικαιώματά τους και ότι τα δικαιώματα αυτά 
εφαρμόζονται σωστά σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι έμποροι λιανικής δεν γνωρίζουν επαρκώς τα 
δικαιώματα των καταναλωτών

Ο πίνακας αποτελεσμάτων του 2017 δείχνει ότι οι γνώσεις 
των εμπόρων λιανικής σχετικά με τους κανόνες για την 
προστασία των καταναλωτών δεν έχουν βελτιωθεί από 
την προηγούμενη έκδοση του πίνακα. Μόνο το 53,5 % 

των απαντήσεων σε ερωτήματα σχετικά με τα βασικά 
δικαιώματα των καταναλωτών ήταν ορθό. Και πάλι το 
επίπεδο των γνώσεων ποικίλλει από χώρα σε χώρα· μόνο 
το 36,2 % των Κροατών εμπόρων λιανικής γνωρίζει τα 
δικαιώματα αυτά, σε σύγκριση με το 62,3 % των εμπόρων 
λιανικής στη Γερμανία.

Περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά την ταχύτητα 
διεκπεραίωσης των καταγγελιών

Ενώ οι καταναλωτές έχουν όλο και λιγότερους λόγους 
για να υποβάλουν καταγγελία, εκείνοι που το έχουν 
πράξει είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τον τρόπο 
διεκπεραίωσης των καταγγελιών.

Ωστόσο, περίπου το ένα τρίτο των καταναλωτών 
αποφάσισε να μην υποβάλει καταγγελία, καθότι έκρινε 
ότι τα σχετικά ποσά ήταν πολύ μικρά (34,6 %) ή ότι η 
διαδικασία θα μπορούσε να διαρκέσει υπερβολικά 
μεγάλο χρονικό διάστημα (32,5 %).

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή έχει 
βελτιώσει τη διαδικασία μικροδιαφορών (από 
τις 14/07/2017), η οποία επιτρέπει πλέον στους 
καταναλωτές να επωφελούνται από μια ταχεία 
διαδικτυακή διαδικασία για απαιτήσεις έως 5.000 ευρώ. 
Η Επιτροπή ενθαρρύνει επίσης την εξωδικαστική 
επίλυση των διαφορών με την πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

	  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1448_el.htm
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=118655
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=118655
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EL
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επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ), η οποία προσφέρει εύκολη 
ηλεκτρονική πρόσβαση σε φορείς εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών για τις διαδικτυακές συναλλαγές.

Ιστορικό

Οι πίνακες αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές 
συνθήκες παρέχουν μια επισκόπηση του τρόπου με τον 
οποίο λειτουργεί η ενιαία αγορά για τους καταναλωτές 
της ΕΕ. Από το 2008 που δημοσιεύονται, έχουν ως στόχο 
να εξασφαλίσουν την καλύτερη παρακολούθηση των 
αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές συνθήκες και να 
παρέχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη χάραξη 
πολιτικών.

Υπάρχουν δύο είδη πινάκων αποτελεσμάτων, οι οποίοι 
δημοσιεύονται εναλλάξ σε ετήσια βάση και βασίζονται σε 
μεγάλης κλίμακας έρευνες:

• Ο πίνακας αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές 
συνθήκες παρακολουθεί τις εθνικές συνθήκες για τους 
καταναλωτές σε τρεις τομείς: 1. γνώση και εμπιστοσύνη, 
2. συμμόρφωση και εφαρμογή, 3. καταγγελίες και 
επίλυση διαφορών. Εξετάζει επίσης την πρόοδο όσον 
αφορά την ολοκλήρωση της λιανικής αγοράς της ΕΕ και 
το ηλεκτρονικό εμπόριο.

• Ο πίνακας αποτελεσμάτων των καταναλωτικών 
αγορών παρακολουθεί τις επιδόσεις περισσότερων 
από 40 καταναλωτικών αγορών σύμφωνα με 
βασικούς δείκτες όπως η βεβαιότητα ότι οι πωλητές 
συμμορφώνονται με τους κανόνες προστασίας των 
καταναλωτών, η συγκρισιμότητα των προσφορών, 
οι διαθέσιμες επιλογές στην αγορά, ο βαθμός στον 
οποίο καλύπτονται οι προσδοκίες των καταναλωτών, 
και η βλάβη που προκαλείται από τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές. Επίσης, 
παρακολουθούνται και αναλύονται και άλλοι δείκτες, 
όπως η αλλαγή παρόχου και οι τιμές (έκδοση 2016).

 

Για περισσότερες πληροφορίες 

Έκθεση

Ενημερωτικό δελτίο

Γραφική απεικόνιση

Πίνακας αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές 
συνθήκες

Ψηφιακή Ενιαία Αγορά

	  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2931_el.htm
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=117250
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=45982
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-30/eujus15a-1714-i02_-_consumers_conditions_scoreboard_edition_2017_-_infographie_v11-lr_87633DDD-ADBB-34B3-AA896DDC0F63DC34_46094.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/index_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market
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Νέες και βελτιωμένες δοκιμές για 
τις εκπομπές αυτοκινήτων γίνονται 

υποχρεωτικές από την 1η Σεπτεμβρίου

Α πό την 1 Σεπτεμβρίου 2017, τα νέα μοντέλα 
αυτοκινήτων θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
νέες και πιο αξιόπιστες δοκιμές εκπομπών 

σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης («εκπομπές σε 
πραγματικές συνθήκες οδήγησης – RDE»), καθώς και 
σε βελτιωμένη εργαστηριακή δοκιμή («εναρμονισμένη 
παγκοσμίως διαδικασία δοκιμής ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων» – WLTP) πριν από την 
κυκλοφορία τους στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Οι νέες δοκιμές εκπομπών θα εξασφαλίσουν πιο 
αξιόπιστα αποτελέσματα και θα βοηθήσουν να 
αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στις επιδόσεις των 
νέων αυτοκινήτων. Οι δοκιμές αντιπροσωπεύουν 
ένα από τα πολλά σημαντικά βήματα στο έργο της 
Επιτροπής για καθαρή, αειφορική και ανταγωνιστική 
αυτοκινητοβιομηχανία:

• Πιο αξιόπιστες και ακριβείς δοκιμές εκπομπών: 
Οι εκπομπές NOx και σωματιδίων, οι οποίες 
αποτελούν κύρια αιτία ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θα 
μετριούνται πιο αξιόπιστα σε πραγματικές συνθήκες 
οδήγησης (δοκιμή RDE). Η δοκιμή RDE θα λειτουργεί 
συμπληρωματικά προς μια νέα, πιο ρεαλιστική 
διαδικασία εργαστηριακής δοκιμής (δοκιμή WLTP) 
για όλες τις εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των 
εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμων, καθώς 
και των εκπομπών NOx και άλλων ατμοσφαιρικών 
ρύπων. Και οι δύο δοκιμές θα καταστούν υποχρεωτικές 
από τον Σεπτέμβριο του 2017 για όλα τα νέα μοντέλα 
αυτοκινήτων και θα εφαρμοστούν σταδιακά για όλα τα 
καινούργια αυτοκίνητα από το 2018 έως το 2019 (για 
περισσότερες λεπτομέρειες βλ. MEMO/17/2821).

• Πλήρης αναμόρφωση του συστήματος έγκρισης 
τύπου: Μόλις εγκριθεί, η πρόταση κανονισμού που 
υπέβαλε η Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2016 θα 
βελτιώσει την ποιότητα και θα αυξήσει την ανεξαρτησία 
των δοκιμών οχημάτων, θα ενισχύσει την επιτήρηση 

των αυτοκινήτων που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία, 
και θα εισαγάγει στο σύστημα την ευρωπαϊκή εποπτεία.

• Πρότυπα ποιότητας του αέρα: Τα κράτη μέλη πρέπει 
να συμμορφωθούν με τις οριακές τιμές της ΕΕ για 
ορισμένους ρύπους, συμπεριλαμβανομένων των NO2, 
και να θεσπίσουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα στις 
ζώνες ή στους οικισμούς όπου σημειώνεται υπέρβαση 
των εν λόγω οριακών τιμών.

• Κινητικότητα με χαμηλές εκπομπές: Η ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών 
αποσκοπεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος μεταφορών· να επισπεύσει την ανάπτυξη 
εναλλακτικών μορφών ενέργειας χαμηλών εκπομπών 
στις μεταφορές και τη μετάβαση στα οχήματα 
μηδενικών εκπομπών. Η προσπάθεια αυτή εστιάζεται 
σε διάφορες επιλογές εναλλακτικών μορφών ενέργειας 
με χαμηλές εκπομπές για τα επιβατικά αυτοκίνητα 
και τα λεωφορεία και επίσης δίνει έμφαση στον 
εξηλεκτρισμό των σιδηροδρομικών μεταφορών και 
στη χρήση βιοκαυσίμων στις αεροπορικές μεταφορές, 
στα φορτηγά και στα πούλμαν. Επίσης, η Επιτροπή 
προτίθεται να εγκρίνει σχέδιο δράσης για την 
ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, ώστε να 
προωθηθεί η ευρύτερη δυνατή χρήση εναλλακτικών 
καυσίμων στην Ευρώπη έως τον Νοέμβριο του 2017.

Συνέχεια στη σελ. 13

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-2821_el.htm
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Παράλληλα, η Επιτροπή παρακολουθεί από κοντά τις 
προσπάθειες των κρατών μελών σχετικά με τα ρυπογόνα 
αυτοκίνητα που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία.

Μετά τις αποκαλύψεις, τον Σεπτέμβριο του 2015, 
ότι ο όμιλος Volkswagen χρησιμοποιούσε λογισμικό 
συστήματος αναστολής για την παράκαμψη των 
προτύπων εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς 
ρύπους, η Επιτροπή κάλεσε όλα τα κράτη μέλη, καθώς 
και τις αρμόδιες αρχές για την εποπτεία της αγοράς και 
την επιβολή της νομοθεσίας για την έγκριση τύπου, 
να διεξαγάγουν τις απαραίτητες έρευνες σχετικά με 
τα πραγματικά επίπεδα εκπομπών των οχημάτων στο 
έδαφός τους και να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με το 
δίκαιο της ΕΕ. Η Επιτροπή υποστήριξε την προσπάθειά 
τους αναπτύσσοντας κοινή μεθοδολογία δοκιμών για 
να ελέγχεται η ύπαρξη συστημάτων αναστολής που 
αλλοιώνουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών 
δοκιμών και για να εξασφαλίζεται η συνοχή των 
αποτελεσμάτων των εθνικών ερευνών. Δημοσίευσε 
κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν τις 
αρχές των κρατών μελών να εκτιμήσουν κατά πόσον 
οι κατασκευαστές αυτοκινήτων χρησιμοποιούν 
συστήματα αναστολής ή άλλες στρατηγικές που 
οδηγούν σε υψηλότερες εκπομπές οχημάτων εκτός του 
κύκλου δοκιμής και να αναλύσουν κατά πόσον είναι 
δικαιολογημένες από τεχνική άποψη.

Η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες παράβασης κατά οκτώ 
κρατών μελών για παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ περί 
έγκρισης τύπου τον Δεκέμβριο του 2016 και τον Μάιο 
του 2017, και εξακολουθεί να παρακολουθεί κατά πόσον 
η νομοθεσία της ΕΕ επιβάλλεται ορθά στον τομέα αυτό.

Η Επιτροπή θα διασφαλίσει επίσης ότι τηρούνται οι 
κανόνες ανταγωνισμού και θα εξακολουθήσει να 
εργάζεται για μια δίκαιη μεταχείριση των καταναλωτών.

Τέλος, η Επιτροπή συνεχίζει τις προσπάθειές της για να 
εξασφαλίσει την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την 
ποιότητα του αέρα, κινώντας διαδικασίες παράβασης 
κατά 16 κρατών μελών που παραβιάζουν τις οριακές τιμές 
NO2 στην ατμόσφαιρα.

Περισσότερες πληροφορίες

MEMO/17/2821: Η δράση της ΕΕ για τη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αυτοκίνητα

Οπτικοακουστικό υλικό

Νομικές πράξεις για τις εκπομπές υπό πραγματικές 
συνθήκες οδήγησης (RDE):

• RDE, πράξη 1:

• RDE, πράξη 2:

• RDE, πράξη 3:

Δελτίο Τύπου σχετικά με την πρόταση έγκρισης 
τύπου

Πρόταση κανονισμού για την έγκριση και την 
εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων

Ανακοίνωση της Επιτροπής «Η Ευρώπη σε κίνηση»

Συνέχεια από σελ. 12

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21149?locale=el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4214_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1288_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1288_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-2821_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-2821_en.htm
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I142687
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0427
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0646
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1154&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-167_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-167_el.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/technical-harmonisation/eu_el
http://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/technical-harmonisation/eu_el
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en
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Η Υπηρεσία Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου 
έχει σκοπό να δείξει ότι με τη σωστή ενη-
μέρωση και καθοδήγηση σε θέματα που 
αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να 
βοηθήσει στη συνεχή οικονομική ανάπτυξη 
και προώθηση των Μικρομεσαίων Επιχειρή-
σεων στη νέα Ευρωπαϊκή αγορά.

Το Ενημερωτικό Δελτίο «Οι Επιχειρήσεις 
πιο κοντά στην Ευρώπη» είναι ένα μηνιαίο 
έντυπο στο οποίο μπορείτε να βρείτε πλη-
ροφορίες όπως πρόσφατη κοινοτική νομο-
θεσία από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., και 
νέα σχετικά με την πολιτική της Ε.Ε. για τις 
επιχειρήσεις.

Ευελπιστούμε πως οι ενδιαφερόμενες επι-
χειρήσεις θα βρουν τις πληροφορίες μας 
υποβοηθητικές στις καθημερινές τους δρα-
στηριότητες.

Με εκτίμηση,
Στάλω Δημοσθένους
Ανώτερη Λειτουργός

Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων, ΚΕΒΕ 

Οι επιχειρήσεις πιο κοντά 
στην Ευρώπη

Μηνιαία έκδοση 
του ΚΕΒΕ και της 

Υπηρεσίας Ενημέρωσης 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου 

Επιχειρηματικής 
Στήριξης Κύπρου 

Διεύθυνση: 38 Γρίβα Διγενή
 και Δεληγιώργη 3, T.K. 21455, 

1509, Λευκωσία 
Tηλ: 22889800
Φαξ: 22661044

 www.bsccyprus.org.cy
 e-mail: info.bsccy@ccci.org.cy

Yπεύθυνοι ύλης: 
Στάλω Δημοσθένους
Μαρία Κωνσταντίνου

Δημοσιογραφική 
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

Χρειάζεστε εξειδικευμένη 
υποστήριξη σε θέματα:

• ευρωπαϊκής νομοθεσίας, προτύπων και πολιτικών

• ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδότηση

• διασυνοριακής συνεργασίας – διεθνοποίησης

Για να υποβάλλετε το ερώτημά σας, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα 
επικοινωνίας, και Λειτουργοί του ΚΕΒΕ θα επικοινωνήσουν μαζί σας. 

Αποστείλετε το απόκομμα αυτό στο Fax 22661044, 
στο email: maria@ccci.org.cy ή ταχυδρομικώς στο ΚΕΒΕ

υπόψη Μαρίας Κωνσταντίνου, T.Θ. 21455, 1509, Λευκωσία.

Το ερώτημά σας:

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ονοματεπώνυμο: _______________________________________

Οργανισμός: __________________________________________

E-mail:_______________________________________________

Τηλέφωνο: ____________________________________________

Το ερώτημά σας:



een.ec.europa.eu

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Το έντυπο “Επιχειρήσεις στην Ευρώπη” αποτελεί ένα έγκυρο εργαλείο ενημέρωσης για τη δράση και τις 
πολιτικές  της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του είναι να ενημερώνει έγκυρα και τεκμηριωμένα για το νομικό 

πλαίσιο,  τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και γενικά για το οικονομικό γίγνεσθαι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται αποτελούν αναδημοσίευση από επίσημες πηγές της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και άλλων διεθνών και τοπικών οργανισμών.
Ως εκ τούτου η Συντακτική Επιτροπή του εντύπου δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λανθασμένες 

πληροφορίες, τις οποίες ωστόσο προσπαθούμε να αποφεύγουμε ή να διορθώνουμε.


