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Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη
Σύμφωνα με τις νέες παγκόσμιες εκτιμήσεις

Τα ατυχήματα και οι ασθένειες που
συνδέονται με την εργασία κοστίζουν
στην ΕΕ περίπου 476 δισ. ευρώ ετησίως

Σ

το 21ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την ασφάλεια και
την υγεία στην εργασία, που είχε διεξαχθεί στην
Σιγκαπούρη στις 3-6 Σεπτεμβρίου, ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός για την Ασφάλεια και την
υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) μαζί
με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας
παρουσίασαν τις νέες εκτιμήσεις
σχετικά με το κόστος της ανεπαρκούς
επαγγελματικής ασφάλειας και
υγείας (ΕΑΥ). Σύμφωνα με τις νέες
διαπιστώσεις, οι ασθένειες και τα
ατυχήματα που συνδέονται με την
εργασία σε παγκόσμιο επίπεδο
οδηγούν σε απώλεια του 3.9% του
ΑΕγχΠ, με ετήσιο κόστος περίπου
2.680 δισεκατομμύρια ευρώ [1]. Το
κόστος των ασθενειών και ατυχημάτων που συνδέονται με την
εργασία ισοδυναμεί με 476 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, τα
οποία θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν με την υιοθέτηση
σωστών στρατηγικών, πολιτικών και πρακτικών στον τομέα της
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.
Οι εν λόγω εκτιμήσεις βασίζονται στις διαπιστώσεις που

προέκυψαν από ένα μεγάλο έργο για το κόστος και τα οφέλη
της ΕΑΥ. Το έργο υλοποιήθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση
Εργασίας (ΔΟΕ), το φινλαδικό υπουργείο κοινωνικών
υποθέσεων και υγείας, το φινλανδικό
ινστιτούτο για την επαγγελματική
υγεία (FIOH), το Ινστιτούτο WSH στη
Σιγκαπούρη, τη Διεθνή Επιτροπή για
την Υγεία στην Εργασία (ICOH) και τον
EU-OSHA.
•
Οι ασθένειες που συνδέονται με
την εργασία ευθύνονται για το 86% του
συνόλου των θανάτων που συνδέονται
με την εργασία παγκοσμίως και για το
98% των αντίστοιχων θανάτων στην ΕΕ.
•
Παγκοσμίως χάνονται 123,3
αναπροσαρμοσμένα λόγω αναπηρίας έτη ζωής (DALY) (7,1
εκατομμύρια στην ΕΕ) ως αποτέλεσμα των ασθενειών και
ατυχημάτων που συνδέονται με την εργασία. Από αυτά,
τα 67,8 εκατομμύρια (3,4 εκατομμύρια στην ΕΕ) αφορούν
θανάτους και τα 55,5 εκατομμύρια (3,7 εκατομμύρια στην ΕΕ)
αφορούν αναπηρίες.
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Συνέχεια από σελ. 1

• Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι περιπτώσεις
επαγγελματικού καρκίνου ευθύνονται για το
μεγαλύτερο μέρος του κόστους (119,5 δισ. ευρώ
ή 0,81% του ΑΕγχΠ της ΕΕ), ενώ οι μυοσκελετικές
διαταραχές αποτελούν τον δεύτερο μεγαλύτερο
παράγοντα κόστους.
Στο Παγκόσμιο Συνέδριο παρουσιάστηκε επίσης το νέο
εργαλείο απεικόνισης δεδομένων που ανέπτυξε ο
EU-OSHA στο πλαίσιο του έργου. Το εργαλείο παρουσίασε
με εύληπτο τρόπο το κόστος των ασθενειών και
ατυχημάτων που συνδέονται με την εργασία παγκοσμίως.
Τα βασικά αποτελέσματα παρουσιάζονται ως γραφικά
πληροφοριών, επιτρέποντας στους ερευνητές και τους
φορείς χάραξης πολιτικής να αναλύσουν τις διαπιστώσεις
γρήγορα και εύκολα. Το εργαλείο απεικόνισης παρέχει
επίσης με διαφανή και εύχρηστο τρόπο ένα γλωσσάριο
των συχνά χρησιμοποιούμενων όρων καθώς και έναν
οδηγό για τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται.
Το Παγκόσμιο Συνέδριο για την ασφάλεια και την
υγεία στην εργασία, το οποίο συγκεντρώνει τους
περισσότερους εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες
στον τομέα της ΕΑΥ από ολόκληρο τον κόσμο,
αποτελεί σπουδαία ευκαιρία για τη διάδοση των εν
λόγω νέων διαπιστώσεων. Ο EU-OSHA είναι ένας από
τους οργανισμούς που βοηθούν στη διοργάνωση του
Συνεδρίου και θα συμμετέχει σε μια σειρά εκδηλώσεων
καθ’ όλη τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών, με ομιλητές,
συμμετέχοντας σε εργαστήρια και φιλοξενώντας
περίπτερο. Συγκεκριμένα, ο EU-OSHA συνδιοργανώνει
δύο συμπόσια. Το πρώτο αφορά το έργο για το κόστος και
τα οφέλη και το δεύτερο εξετάζει τεκμηριωμένες καλές
πρακτικές ΕΑΥ σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις,
με βάση το έργο του EU-OSHA στον εν λόγω τομέα και
το έργο OiRA (εργαλείο επιγραμμικής διαδραστικής
εκτίμησης κινδύνων) του EU-OSHA.

Σύνδεσμοι:
• Μάθετε περισσότερα για τα οικονομικά οφέλη των
καλών πρακτικών στην ΕΑΥ
• Πλοηγηθείτε στο νέο εργαλείο απεικόνισης
δεδομένων
• Ενημερωθείτε για τη συμμετοχή του EU-OSHA στο
21ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την ασφάλεια και την
υγεία στην εργασία
[1] Για τη μετατροπή χρησιμοποιήθηκε η
συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς του ευρώ της ΕΚΤ
για το 2016.
Σημειώσεις προς τους συντάκτες:
1. Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) είναι
να καταστήσει τους χώρους εργασίας στην Ευρώπη
ασφαλέστερους, υγιέστερους και παραγωγικότερους. Ο
Οργανισμός ερευνά, αναπτύσσει και διανέμει αξιόπιστη,
ισορροπημένη και αμερόληπτη πληροφόρηση σχετικά με
την ασφάλεια και την υγεία και οργανώνει πανευρωπαϊκές
εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Ιδρύθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994 και έχει την έδρα του στο
Μπιλμπάο της Ισπανίας. Φέρνει σε επαφή εκπροσώπους
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κυβερνήσεων των
κρατών μελών, των οργανώσεων των εργοδοτών και των
εργαζομένων, καθώς και κορυφαίους εμπειρογνώμονες
από το σύνολο των 28 κρατών μελών της ΕΕ και άλλων
χωρών.
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Προώθηση Εμπορίου Προϊόντων:
Προκήρυξη Σχεδίων de minimis 2018
1. Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (“De
minimis”) προς Κυπριακές Επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης
ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων για Ιδιωτική
Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις στην Ενιαία
Αγορά και Τρίτες Χώρες.

εμπορίας γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων,
για επιδότηση της ιδιωτικής συμμετοχής τους σε
εμπορικές εκθέσεις του 2018, στα πλαίσια των δύο πιο
πάνω Σχεδίων αντίστοιχα.

2. Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (“De
Minimis”), για Κυπριακές Επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης
ή/και Εμπορίας Βιομηχανικών Προϊόντων για
Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις στην
Κύπρο και στο εξωτερικό.

Τα έντυπα Αιτήσεων σύμφωνα με τα πιο πάνω
Σχέδια, θα πρέπει να συμπληρωθούν από τους
ενδιαφερόμενους και υποβληθούν ιδιοχείρως ή
με συστημένη επιστολή στο Υπουργείο – Κλάδο
Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων, το αργότερο
μέχρι τις 31.10.2017. Αιτήσεις οι οποίες θα
υποβληθούν μετά τις 31.10.2017 θα θεωρούνται
εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δέχεται
αιτήσεις από επιχειρήσεις μεταποίησης ή/και

Οι αιτήσεις με τα σχετικά ενημερωτικά έντυπα
βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου www.mcit.gov.cy/ts.
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Στρατηγική για τη βιομηχανική
πολιτική: Επενδύοντας σε έξυπνες,
καινοτόμες και βιώσιμες βιομηχανίες

Σ

τις 13 Σεπτεμβρίου, στην ετήσια ομιλία του για
την κατάσταση της Ένωσης, ο Πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ
δήλωσε: «Θέλω μια πιο ισχυρή και ανταγωνιστική
βιομηχανία μας.«Η νέα στρατηγική βιομηχανικής
πολιτικής που παρουσιάζουμε σήμερα θα βοηθήσει
τις βιομηχανίες μας να παραμείνουν στην κορυφή ή
να την κατακτήσουν όσον αφορά την καινοτομία, την
ψηφιοποίηση και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες
εκπομπές.»
Η ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ για τη βιομηχανική
πολιτική συγκεντρώνει όλες τις υφιστάμενες και
νέες οριζόντιες και τομεακές πρωτοβουλίες σε μια
ολοκληρωμένη βιομηχανική στρατηγική. Η στρατηγική
διευκρινίζει επίσης τις δράσεις που πρέπει να αναλάβουν
όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες και καθορίζει τα
φόρουμ - όπως η ετήσια Ημέρα Βιομηχανίας της
ΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά τον
Φεβρουάριο του 2017, και η υψηλού επιπέδου
στρογγυλή τράπεζα βιομηχανίας, που θα επιτρέπουν,
ιδίως, στη βιομηχανία και την κοινωνία των πολιτών να
κατευθύνουν στο μέλλον τις δράσεις της βιομηχανικής
πολιτικής.
Τα κύρια νέα στοιχεία της στρατηγικής για τη βιομηχανική
πολιτική της ΕΕ περιλαμβάνουν:
• Συνολική δέσμη μέτρων για την ενίσχυση της
ασφάλειας της βιομηχανίας μας στον κυβερνοχώρο.Η
δέσμη αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός
Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας και Ικανοτήτων για την
κυβερνοασφάλεια, για την υποστήριξη της ανάπτυξης
τεχνολογικών και βιομηχανικών ικανοτήτων στον τομέα
της κυβερνοασφάλειας, καθώς και ενός ενωσιακού
συστήματος για την πιστοποίηση προϊόντων και
υπηρεσιών, που θα αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη
μέλη (εγκρίθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2017).

• Πρόταση κανονισμού για την ελεύθερη ροή
δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα, που θα
επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων μεταξύ
των κρατών μελών, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό
της βιομηχανίας και στη δημιουργία ενός πραγματικά
κοινού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων (εγκρίθηκε στις
13 Σεπτεμβρίου 2017).
• Νέα σειρά δράσεων για την κυκλική οικονομία,
συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής για τις
πλαστικές ύλες και μέτρων για τη βελτίωση της
παραγωγής ανανεώσιμων βιολογικών πόρων και την
μετατροπή τους σε προϊόντα βιολογικής προέλευσης
και βιοενέργεια (φθινόπωρο 2017).
• Σειρά πρωτοβουλιών για τον εκσυγχρονισμό
του πλαισίου διανοητικής ιδιοκτησίας,
συμπεριλαμβανομένης έκθεσης σχετικά με τη
λειτουργία της οδηγίας για την επιβολή των
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και
ανακοίνωση σχετικά με ένα ισορροπημένο, σαφές
και προβλέψιμο ευρωπαϊκό πλαίσιο αδειοδότησης
για τα τυποποιημένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
ουσιώδους σημασίας (φθινόπωρο 2017).
• Πρωτοβουλία για τη βελτίωση της λειτουργίας
των δημόσιων συμβάσεων στην ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένου ενός εθελοντικού μηχανισμού
για μεγαλύτερη σαφήνεια και καθοδήγηση στις αρχές
σχεδιασμού μεγάλων έργων υποδομής (φθινόπωρο
2017).
• Επέκταση του θεματολογίου δεξιοτήτων σε νέους
βασικούς βιομηχανικούς τομείς, όπως οι κατασκευές,
ο χάλυβας, το χαρτί, οι πράσινες τεχνολογίες και
οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η μεταποιητική
βιομηχανία και η ναυτιλία (φθινόπωρο 2017).

Συνέχεια στη σελ. 5
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Συνέχεια από σελ. 4

• Στρατηγική για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, για
τον καλύτερο προσανατολισμό της ροής ιδιωτικών
κεφαλαίων προς πιο βιώσιμες επενδύσεις (αρχές του
2018).
• Πρωτοβουλία για μια ισορροπημένη και
προοδευτική εμπορική πολιτική και ένα ευρωπαϊκό
πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων
επενδύσεων που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο
την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη (εγκρίθηκε στις 13
Σεπτεμβρίου 2017).
• Αναθεωρημένο κατάλογο πρώτων υλών ζωτικής
σημασίας, όπου η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να
βοηθά να διασφαλίζεται η ασφαλής, βιώσιμη και
οικονομικά προσιτή παροχή για τη μεταποιητική
βιομηχανία της ΕΕ (εγκρίθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου
2017).
• Νέες προτάσεις για καθαρή, ανταγωνιστική
και διασυνδεδεμένη κινητικότητα, στις οποίες
περιλαμβάνονται αυστηρότερα πρότυπα εκπομπών
CO2 για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά, σχέδιο
δράσης για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, για
την υποστήριξη της ανάπτυξης υποδομών φόρτισης,
και δράσεις για την προώθηση της αυτόνομης
οδήγησης (φθινόπωρο 2017).
Η πρακτική εφαρμογή αυτής της ολιστικής στρατηγικής
αποτελεί κοινή ευθύνη. Η επιτυχία της εξαρτάται από τις
προσπάθειες και τη συνεργασία των θεσμικών οργάνων
της ΕΕ, των κρατών μελών και των περιφερειών και,
κυρίως, από τον ενεργό ρόλο της ίδιας της βιομηχανίας.
Ιστορικό
Η ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι ισχυρή και έχει
διατηρήσει την ηγετική θέση της σε πολλούς κλάδους
στις παγκόσμιες αγορές. Η βιομηχανία αντιπροσωπεύει
τα δύο τρίτα των εξαγωγών της ΕΕ και παρέχει θέσεις
εργασίας για περισσότερα από 32 εκατομμύρια άτομα,
ενώ 1,5 εκατομμύρια από αυτές τις θέσεις εργασίας
δημιουργήθηκαν από το 2013 και μετά. Όμως, για
να διατηρήσει και να ενισχύσει το ανταγωνιστικό
της πλεονέκτημα, απαιτείται σημαντική προσπάθεια

εκσυγχρονισμού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η
βιομηχανία βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών
προτεραιοτήτων της Επιτροπής Γιούνκερ. Όλες οι
πολιτικές της Επιτροπής είναι προσανατολισμένες στην
ενίσχυση της βιομηχανίας για τη δημιουργία θέσεων
εργασίας και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας
της Ευρώπης, στην ενθάρρυνση των επενδύσεων και
της καινοτομίας στον τομέα των καθαρών και ψηφιακών
τεχνολογιών και στην υπεράσπιση των περιφερειών
της Ευρώπης και των εργαζομένων που έχουν πληγεί
περισσότερο από τις βιομηχανικές αλλαγές.
Νέες τεχνολογίες παραγωγής μεταβάλλουν το
βιομηχανικό τοπίο της Ευρώπης και διαδραματίζουν
ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στον καθορισμό
της ικανότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να
ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι τεχνολογίες
αυτές θα συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας
μέσω διαφόρων δικτύων, ενώ οι τεχνολογίες που
προσφέρουν υψηλότερη παραγωγικότητα μπορούν
να ωφελήσουν την οικονομία γενικότερα. Μπορούν
επίσης να έχουν βαθύτερο αντίκτυπο στη φύση και τη
διαθεσιμότητα της εργασίας. Το μέλλον της ευρωπαϊκής
βιομηχανίας θα εξαρτηθεί από την ικανότητά της να
προσαρμόζεται συνεχώς και να καινοτομεί, με επενδύσεις
σε νέες τεχνολογίες και την αποδοχή των αλλαγών που
επιφέρει η αυξανόμενη ψηφιοποίηση και η μετάβαση
σε μια κυκλική οικονομία με χαμηλές εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα. Ταυτόχρονα ο παγκόσμιος
ανταγωνισμός είναι υψηλότερος παρά ποτέ και τα οφέλη
της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής προόδου
είναι άνισα κατανεμημένα μεταξύ των κοινωνιών μας.
Η Επιτροπή Γιούνκερ επιθυμεί να επιλύσει αυτό το
πρόβλημα.
Οι πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου
Γιούνκερ έχουν υπογραμμίσει τη σημασία μιας ισχυρής
και με υψηλές επιδόσεις βιομηχανίας για το μέλλον της
οικονομίας της Ευρώπης. Η δημιουργία θέσεων εργασίας
και ανάπτυξης μέσω της καινοτομίας και των επενδύσεων
βρίσκεται, έκτοτε, στο επίκεντρο των βασικών
πρωτοβουλιών της Επιτροπής. Το Σχέδιο Γιούνκερ (το
Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη) και η Ένωση των
Κεφαλαιαγορών θα συμβάλλουν στην κινητοποίηση
πόρων για την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης· η
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στήριξη της ΕΕ για την καινοτομία βοηθά τη βιομηχανία
και ιδίως τις ΜΜΕ να αναπτύξουν τα πλεονεκτήματά τους·
η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας
κίνησης για μια κυκλική οικονομία με χαμηλές εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα, μέσω των πρωτοβουλιών της
για την κυκλική οικονομία, την καθαρή ενέργεια και την
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·
οι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής συμβάλλουν
στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας· η
στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η στρατηγική
για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας που τη συνοδεύει
και το 5G για την Ευρώπη: σχέδιο δράσης θα βοηθήσουν
τις επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τις νέες εξελίξεις και
να αναπτύξουν μια εύρυθμη οικονομία των δεδομένων·
η στρατηγική για την ενιαία αγορά παρέχει τη δυνατότητα
στη βιομηχανία να έχει πρόσβαση σε μια αγορά 500
εκατομμυρίων καταναλωτών και να συνδεθεί σε αξιακές
αλυσίδες, χωρίς τελωνειακά ή τεχνικά εμπόδια· και η
Νέα ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη βοηθά τους
εργαζομένους στη βιομηχανία μας να εφοδιάζονται
με καλύτερες δεξιότητες.http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-17-5_el.htm
Αυτές οι οριζόντιες πολιτικές, που αφορούν όλους
τους βιομηχανικούς κλάδους, συμπληρώνονται από
μια σειρά ειδικών πολιτικών για στρατηγικούς τομείς,
όπως η διαστημική στρατηγική για την περαιτέρω
ανάπτυξη της ισχυρής και ανταγωνιστικής διαστημικής
βιομηχανίας της Ευρώπης, η πρόταση για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Άμυνας που θα λειτουργήσει ως καταλύτης για
μια ανταγωνιστική και καινοτόμο ευρωπαϊκή βιομηχανία
άμυνας, και ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών για καθαρή,
βιώσιμη και ανταγωνιστική αυτοκινητοβιομηχανία
(συμπεριλαμβανομένων της πρωτοβουλίας Η Ευρώπη σε
κίνηση, των δράσεων για τη μείωση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης από αυτοκίνητα και της δράσης GEAR2030)
και η ανακοίνωση για τη χαλυβουργία με σκοπό να
εξασφαλιστεί ο ισότιμος ανταγωνισμός της ευρωπαϊκής
χαλυβουργίας στις παγκόσμιες αγορές.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ιστοσελίδα Η Κατάσταση της Ένωσης 2017
Οι 10 πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
Ενημερωτικό δελτίο «Μια ολιστική στρατηγική
και ισχυρή εταιρική σχέση σε μια νέα βιομηχανική
εποχή»
Ενημερωτικό δελτίο «Η βιομηχανία της Ευρώπης
ενισχύεται: Βασικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής»
Stockshots
Ανανεωμένη στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική
της ΕΕ
Παράρτημα - Επόμενα βήματα για καίριες δράσεις
Κατάλογος πρώτων υλών ζωτικής σημασίας για την
ΕΕ 2017
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Nέο πλαίσιο για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων μη
προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ

Μ

ε σκοπό την αξιοποίηση του πλήρους
δυναμικού της ενωσιακής οικονομίας
δεδομένων, η Επιτροπή προτείνει ένα νέο
σύνολο κανόνων που θα διέπουν την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων μη προσωπικού
χαρακτήρα στην ΕΕ. Σε συνδυασμό με τις ήδη ισχύουσες
διατάξεις για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
τα νέα μέτρα θα διευκολύνουν την αποθήκευση και
επεξεργασία δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα
σε ολόκληρη την Ένωση, με στόχο την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και
τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών εντός
μιας αποτελεσματικής ενωσιακής ενιαίας αγοράς για
τις υπηρεσίες δεδομένων. Η άρση των γεωγραφικών
περιορισμών στα δεδομένα θεωρείται ότι είναι ο
σημαντικότερος παράγοντας για να μπορέσει η οικονομία
των δεδομένων να διπλασιαστεί σε αξία, φτάνοντας το 4
% του ΑΕΠ το 2020.
Ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού
χαρακτήρα
Ένα σαφές, ολοκληρωμένο και προβλέψιμο πλαίσιο
θα συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο ανταγωνιστικής
και ενοποιημένης ενωσιακής αγοράς υπηρεσιών
αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων. Το πλαίσιο
προτείνει:
1. Την αρχή της ελεύθερης ροής των δεδομένων μη
προσωπικού χαρακτήρα σε διασυνοριακό επίπεδο:
τα κράτη μέλη δεν μπορούν πλέον να επιβάλλουν
στους οργανισμούς την υποχρέωση να αποθηκεύουν
ή να επεξεργάζονται τα δεδομένα εντός των συνόρων
τους. Περιορισμοί θα επιτρέπονται μόνο για λόγους
δημόσιας ασφάλειας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε νέα ή υφιστάμενη
απαίτηση γεωγραφικού περιορισμού δεδομένων. Χάρη
στην ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού
χαρακτήρα οι επιχειρήσεις θα δραστηριοποιούνται

σε διασυνοριακό επίπεδο ευκολότερα και φθηνότερα,
χωρίς να χρειάζεται να διαθέτουν πολλαπλά
συστήματα ΤΠ ή να αποθηκεύουν τα ίδια δεδομένα σε
διαφορετικές τοποθεσίες.
2. Την αρχή της διαθεσιμότητας των δεδομένων για
κανονιστικό έλεγχο: οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει
να είναι σε θέση να ασκούν τα δικαιώματά τους όσον
αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα ανεξάρτητα από
το πού αυτά είναι αποθηκευμένα ή υπόκεινται σε
επεξεργασία στην ΕΕ. Η ελεύθερη ροή των δεδομένων
μη προσωπικού χαρακτήρα δεν θα επηρεάσει τις
υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών
να παρέχουν ορισμένα δεδομένα για λόγους
κανονιστικού ελέγχου.
3. Την κατάρτιση κωδίκων συμπεριφοράς της ΕΕ για
την εξάλειψη των εμποδίων όσον αφορά τη δυνατότητα
αλλαγής παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους
και την επαναφορά των δεδομένων στα συστήματα ΤΠ
των χρηστών.
Οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες
Οι νέες διατάξεις θα αυξήσουν την ασφάλεια δικαίου και
την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των οργανισμών.
Επιπλέον, θα ανοίξουν τον δρόμο για μια πραγματικά
ενιαία ενωσιακή αγορά υπηρεσιών αποθήκευσης και
επεξεργασίας δεδομένων, η οποία θα οδηγήσει σε έναν
ανταγωνιστικό, ασφαλή και αξιόπιστο ευρωπαϊκό τομέα
υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και στη μείωση των
τιμών για τους χρήστες των υπηρεσιών επεξεργασίας
και αποθήκευσης δεδομένων. Δεδομένου ότι στόχος
των νέων διατάξεων είναι να αυξηθεί το αίσθημα
εμπιστοσύνης, αναμένεται ότι οι επιχειρήσεις θα
αυξήσουν τη χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και
θα αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την είσοδό
τους σε νέες αγορές. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα
να μεταφέρουν τους εσωτερικούς τους πόρους ΤΠ
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Τα νέα μέτρα συμπληρώνουν τη νομοθεσία για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων, ως ένα
επιπλέον βήμα για την επίτευξη ενός πραγματικά
λειτουργικού κοινού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων.

Η Επιτροπή ξεκίνησε επίσης δημόσια διαβούλευση
για να αξιολογήσει την εφαρμογή της οδηγίας για τις
πληροφορίες του δημόσιου τομέα. Ζητά απόψεις
σχετικά με το πώς μπορεί να βελτιωθεί η προσβασιμότητα
και η περαιτέρω χρήση των δημοσίων δεδομένων και
των δεδομένων που χρηματοδοτούνται από δημόσιους
πόρους, καθώς και σχετικά με την πρόσβαση σε
δεδομένα δημόσιου συμφέροντος τα οποία βρίσκονται
στην κατοχή ιδιωτών.

Ιστορικό του φακέλου

Για περισσότερες πληροφορίες

Η αντιμετώπιση των εμποδίων που παρακωλύουν
την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού
χαρακτήρα αποτελεί μία από τις βασικές δράσεις
που είχαν εξαγγελθεί στην ενδιάμεση επανεξέταση
της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά.
Η πρόταση αυτή συμπληρώνει τα μέτρα για την
οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων
τα οποία δρομολογήθηκαν τον Ιανουάριο του 2017.
Επίσης, η πρόταση αξιοποιεί την αναθεώρηση του
ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας για
καλύτερη ψηφιακή συνεργασία μεταξύ των φορέων
δημόσιας διοίκησης στην Ευρώπη.

Ένα πλαίσιο για την ελεύθερη ροή των δεδομένων
μη προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ – Ερωτήσεις και
απαντήσεις

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματα
που εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2016, ζήτησε να
αναληφθεί δράση για την ελεύθερη ροή των δεδομένων.
Παρόμοιες εκκλήσεις απηύθυναν η εσθονική Προεδρία
του Συμβουλίου της ΕΕ στο έγγραφο οραματισμού
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων, καθώς και βουλευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

Δημόσια διαβούλευση για την οικονομία δεδομένων:
συνοπτική έκθεση

Η αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων,
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνολογιών και
υπηρεσιών που βασίζονται σε δεδομένα, αποτελεί και
έναν από τους στόχους της ολιστικής στρατηγικής για τη
βιομηχανική πολιτική η οποία παρουσιάστηκε χθες.

Ανακοίνωση «Ενδιάμεση επανεξέταση της
εφαρμογής της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία
αγορά» του Μαΐου 2017

στις πλέον αποδοτικές από πλευράς κόστους περιοχές.
Σε τελευταία ανάλυση, αυτό συνεπάγεται εκτιμώμενη
πρόσθετη αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ κατά 8 δισεκατομμύρια
ευρώ ετησίως.

Ενημερωτικό δελτίο: Ελεύθερη ροή των δεδομένων
μη προσωπικού χαρακτήρα
Ενημερωτικό δελτίο: Οικοδόμηση της ευρωπαϊκής
οικονομίας δεδομένων
Κανονισμός για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη
προσωπικού χαρακτήρα

Ψηφιακή Ενιαία Αγορά: μελέτη σχετικά με τους
γεωγραφικούς περιορισμούς των δεδομένων
Ανακοίνωση «Οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής
οικονομίας δεδομένων» του Ιανουαρίου 2017
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Έναρξη ισχύος της εμπορικής
συμφωνίας ΕΕ-Καναδά

Τ

ην Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου άρχισε να ισχύει
προσωρινά η Συνολική Οικονομική Εμπορική
Συμφωνία (CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά.

Η προσωρινή εφαρμογή της CETA στις 21 Σεπτεμβρίου
έπεται της έγκρισής της από τα κράτη μέλη της ΕΕ,
όπως αποτυπώθηκε στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Ωστόσο, θα αρχίσει να ισχύει πλήρως και
οριστικά, μόλις την κυρώσουν όλα τα κράτη μέλη της
ΕΕ. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη της
ΕΕ και τον Καναδά, για να διασφαλίσει την εύρυθμη και
αποτελεσματική εφαρμογή της.
Τι ακριβώς θα κάνει η CETA;
Η CETA προσφέρει νέες ευκαιρίες εξαγωγών προς τον
Καναδά στις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους της ΕΕ. Θα τους
επιτρέψει να εξοικονομούν 590 εκατ. ευρώ ετησίως — το
ποσό που καταβάλλουν σε δασμούς για εμπορεύματα
που εξάγονται στον Καναδά. Από τις 21 Σεπτεμβρίου
η CETA εξαλείφει δασμούς για το 98 % των προϊόντων
(δασμολογικές κλάσεις) τα οποία η ΕΕ εμπορεύεται με
τον Καναδά. Επίσης, εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις της ΕΕ
την καλύτερη πρόσβαση που έχει μέχρι στιγμής δοθεί σε
επιχειρήσεις εκτός Καναδά στην υποβολή προσφορών
για δημόσιες συμβάσεις της χώρας — όχι μόνο σε
ομοσπονδιακό αλλά και σε περιφερειακό και δημοτικό
επίπεδο.
Η συμφωνία θα ωφελήσει ιδίως τις μικρότερες
επιχειρήσεις που δυσκολεύονται περισσότερο να
επωμιστούν το κόστος της γραφειοκρατίας που
συνεπάγονται οι εξαγωγές στον Καναδά. Οι μικρές
επιχειρήσεις θα εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα,
αποφεύγοντας, για παράδειγμα, επικαλυπτόμενες
απαιτήσεις δοκιμών προϊόντων, χρονοβόρες τελωνειακές
διαδικασίες και σημαντικά νομικά έξοδα. Οι αρχές των
κρατών μελών που ασχολούνται με την προώθηση των
εξαγωγών είναι έτοιμες να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις
να αρχίσουν εξαγωγές, να τονώσουν τις υπάρχουσες
εμπορικές συναλλαγές και να προσελκύσουν επενδύσεις.
Η CETA θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους
Ευρωπαίους γεωργούς και τους παραγωγούς τροφίμων,
ενώ παράλληλα θα προστατεύει πλήρως τους
ευαίσθητους τομείς της ΕΕ. Η ΕΕ άνοιξε περαιτέρω την

αγορά της για ορισμένα ανταγωνιστικά προϊόντα από
τον Καναδά με περιορισμένο και προσαρμοσμένο τρόπο,
ενώ παράλληλα εξασφάλισε αυξημένη πρόσβαση στην
καναδική αγορά για σημαντικά ευρωπαϊκά εξαγόμενα
προϊόντα. Σε αυτά συγκαταλέγονται τα τυριά, οι
οίνοι και τα οινοπνευματώδη ποτά, τα φρούτα και τα
λαχανικά, καθώς και μεταποιημένα προϊόντα. Η CETA θα
προστατεύει επίσης 143 «γεωγραφικές ενδείξεις» της ΕΕ
στον Καναδά, τοπικά τρόφιμα και ποτά υψηλής ποιότητας.
Τα 500 εκατομμύρια καταναλωτών της ΕΕ θα
επωφεληθούν επίσης από τη CETA. Η συμφωνία
προσφέρει μεγαλύτερη επιλογή διατηρώντας τα
ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς μόνον τα προϊόντα
και οι υπηρεσίες που σέβονται πλήρως όλους τους
κανονισμούς της ΕΕ θα μπορούν να εισέρχονται στην
αγορά της ΕΕ. Η CETA δεν θα αλλάξει τον τρόπο με
τον οποίο η ΕΕ ρυθμίζει την ασφάλεια των τροφίμων,
συμπεριλαμβανομένων των γενετικά τροποποιημένων
προϊόντων ή της απαγόρευσης του βοδινού κρέατος που
περιέχει ορμόνες.
Η συμφωνία προσφέρει επίσης μεγαλύτερη ασφάλεια
δικαίου στην οικονομία των υπηρεσιών, βελτιώνει την
κινητικότητα των υπαλλήλων εταιρειών και καθορίζει ένα
πλαίσιο αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών
προσόντων για σειρά επαγγελμάτων, από τους
αρχιτέκτονες έως τους χειριστές γερανών.
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να έχουν τη
δυνατότητα να οργανώνουν τις δημόσιες υπηρεσίες όπως
επιθυμούν. Μια κοινή ερμηνευτική πράξη, η οποία θα
έχει νομική ισχύ, διασαφήνισε περαιτέρω αυτό καθώς και
άλλα θέματα. Εξηγεί με σαφήνεια και χωρίς αμφισημία τα
συμφωνηθέντα μεταξύ Καναδά και ΕΕ για σειρά άρθρων
της CETA.
Διαδικασία και επόμενα βήματα
Η ΕΕ και ο Καναδάς υπέγραψαν τη CETA στις 30
Οκτωβρίου 2016, κατόπιν της έγκρισης των κρατών
μελών της ΕΕ, όπως αποτυπώθηκε στο πλαίσιο του
Συμβουλίου. Στις 15 Φεβρουαρίου το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο έδωσε επίσης την έγκρισή του. Στις 16
Μαΐου 2017 η καναδική πλευρά κύρωσε τη CETA.
Έτσι, άνοιξε ο δρόμος για την προσωρινή εφαρμογή
Συνέχεια στη σελ. 10

9

10

ΤΕΥΧΟΣ No 105 Οκτώβριος 2017

Συνέχεια από σελ. 9

της συμφωνίας, μόλις ο Καναδάς ενέκρινε όλες τις
απαιτούμενες εκτελεστικές διατάξεις.
Η CETA θα εφαρμοστεί πλήρως, μόλις όλα τα κράτη
μέλη της ΕΕ κυρώσουν τη συμφωνία σύμφωνα με
τις αντίστοιχες συνταγματικές τους επιταγές. Όταν
η CETA τεθεί σε πλήρη ισχύ, ένα νέο και βελτιωμένο
σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων θα αντικαταστήσει
τον τρέχοντα μηχανισμό επίλυσης διαφορών
μεταξύ επενδυτών και κρατών (ISDS) που υπάρχει
σε πολλές διμερείς εμπορικές συμφωνίες τις οποίες
διαπραγματεύτηκαν στο παρελθόν κυβερνήσεις κρατών
μελών της ΕΕ. Ο νέος μηχανισμός θα είναι διαφανής και
δεν θα βασίζεται σε ειδικά (ad hoc) δικαστήρια.
Ιστορικό
Το πλαίσιο για τις σχέσεις ΕΕ-Καναδά καθορίζεται με τη
συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης (ΣΣΕΣ), που
καθιστά δυνατή την ανάπτυξη ενισχυμένης συνεργασίας
σε στρατηγικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος και
ευθύνης, όπως είναι το κλίμα, η ασφάλεια και η εξωτερική
πολιτική και η πολιτική ασφαλείας. Χάρη στη συμφωνία
στρατηγικής εταιρικής σχέσης, η οποία τέθηκε προσωρινά
σε ισχύ την 1η Απριλίου 2017 και τη CETA είναι δυνατή η
περαιτέρω εμβάθυνση στις σχέσεις ΕΕ-Καναδά.
Οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ έχει
αποδειχτεί ότι τονώνουν την ανάπτυξη και αυξάνουν τις
θέσεις εργασίας στην ΕΕ. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η
εμπορική συμφωνία ΕΕ-Νότιας Κορέας. Αφότου άρχισε
να ισχύει το 2011, οι εξαγωγές της ΕΕ στη Νότια Κορέα
αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 55 %, οι εξαγωγές
ορισμένων γεωργικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 70
%, οι πωλήσεις αυτοκινήτων της ΕΕ στη Νότια Κορέα
τριπλασιάστηκαν και το εμπορικό έλλειμμα μετατράπηκε
σε πλεόνασμα. Και η συμφωνία αυτή εφαρμόστηκε
προσωρινά για αρκετά έτη μετά την κύρωσή της σε
επίπεδο ΕΕ εν αναμονή της κύρωσής της από όλα τα
κράτη μέλη της ΕΕ.
Από τις εξαγωγές εξαρτώνται 31 εκατομμύρια θέσεις
εργασίας στην Ευρώπη. Κατά μέσο όρο, κάθε πρόσθετο
δισ. ευρώ εξαγωγών συμβάλλει στη διατήρηση 14.000
θέσεων εργασίας στην ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό δελτίο: Επισκόπηση της CETA
Ενημερωτικό δελτίο: Διαμόρφωση της
παγκοσμιοποίησης
Ενημερωτικό δελτίο: Τα συμφέροντα της ΕΕ - 6
εγγυήσεις
Ενημερωτικό δελτίο: Βιώσιμη ανάπτυξη
Φυλλάδιο: τα οφέλη της CETA
Οδηγός της CETA για επιχειρήσεις
Ενημερωτικό δελτίο: Οφέλη για τη γεωργία
Η CETA στην πόλη σας — διαδραστικός χάρτης με
πληροφορίες σχετικά με το εμπόριο με τον Καναδά
στις τοπικές κοινότητες σε όλη την Ευρώπη
Ενημερωτικό δελτίο: Αριθμητικά στοιχεία: Εμπόριο
ΕΕ-Καναδά
Ενημερωτικό δελτίο: Η διαδικασία της
διαπραγμάτευσης
Κυρώσεις των κρατών μελών
Πλήρες κείμενο της CETA
Γνωρίστε τους πρωταθλητές της CETA: Μάθετε γιατί
οι μικρές αυτές επιχειρήσεις της ΕΕ επωφελούνται
από την CETA
Περισσότεροι πόροι
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Έληξε το καθεστώς ποσοστώσεων
ζάχαρης της Ε. Ένώσης

Τ

ο τελευταίο καθεστώς ποσοστώσεων στον τομέα
της γεωργίας για τη διαχείριση της παραγωγής
ζάχαρης στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταργήθηκε
στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, μετά από σχεδόν 50 χρόνια.
Η απόφαση να λήξει το καθεστώς ποσοστώσεων ζάχαρης
συμφωνήθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και των κρατών μελών στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης
της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) του 2013, ως
επακόλουθο σημαντικής διαδικασίας μεταρρύθμισης και
αναδιάρθρωσης που άρχισε το 2006.
Μεταξύ 2006 και 2010, ο τομέας της ζάχαρης αποτέλεσε
αντικείμενο ριζικής αναδιάρθρωσης με στήριξη ύψους
5,4 δισ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, ο τομέας μπόρεσε να
προετοιμαστεί προσεκτικά για τη στιγμή αυτή και
η παραγωγικότητα βελτιώθηκε σημαντικά κατά τα
τελευταία έτη. Η λήξη του καθεστώτος ποσοστώσεων
παρέχει στους παραγωγούς τη δυνατότητα να
προσαρμόσουν την παραγωγή τους στις πραγματικές
εμπορικές ευκαιρίες, ιδίως στη διερεύνηση νέων
εξαγωγικών αγορών. Απλουστεύει, επίσης, σημαντικά την
τρέχουσα διαχείριση της πολιτικής και του διοικητικού
φόρτου για τις επιχειρήσεις, τους καλλιεργητές και τους
εμπόρους.
Συνέχιση της παροχής στήριξης στον τομέα της
ζάχαρης από την ΕΕ
Διάφορα μέτρα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συνέχιση της
στήριξης του τομέα της ζάχαρης της ΕΕ με σκοπό την
αντιμετώπιση απροσδόκητων διαταραχών της αγοράς.
Σε αυτά περιλαμβάνονται ένας σημαντικός εισαγωγικός
δασμός της ΕΕ (εκτός των προτιμησιακών εμπορικών
συμφωνιών) και η δυνατότητα παροχής στήριξης για
ιδιωτική αποθεματοποίηση και μέτρα αντιμετώπισης
της κρίσης που θα επιτρέπουν στην Επιτροπή να λάβει
μέτρα σε περίπτωση σοβαρών κρίσεων της αγοράς
οι οποίες συνεπάγονται απότομη αύξηση ή μείωση
των τιμών αγοράς. Η στήριξη του εισοδήματος των
γεωργών με τη μορφή άμεσων ενισχύσεων είναι επίσης
διαθέσιμη, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας
για τα κράτη μέλη της ΕΕ να παρέχουν την καλούμενη
προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη για τους τομείς που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες, καθώς και για την παραγωγή
ζαχαροτεύτλων.

Η δυνατότητα συλλογικών διαπραγματεύσεων των
όρων επιμερισμού της αξίας στις συμβάσεις μεταξύ
μεταποιητών και παραγωγών ζάχαρης τεύτλων στην ΕΕ
εξακολουθεί να ισχύει μετά τη λήξη του καθεστώτος
ποσοστώσεων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης βελτιώσει τη
διαφάνεια στην αγορά ζάχαρης, εν όψει της λήξης του
καθεστώτος ποσοστώσεων. Ένα νέο Παρατηρητήριο
της Αγοράς Ζάχαρης παρέχει βραχυπρόθεσμη
ανάλυση και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αγορά
της ζάχαρης, καθώς και ανάλυση και προοπτικές για
να βοηθήσει τους γεωργούς και τους μεταποιητές να
διαχειριστούν τις επιχειρήσεις τους αποτελεσματικότερα.
Ιστορικό
Το καθεστώς ποσοστώσεων ζάχαρης είχε εισαχθεί
με τους πρώτους κανόνες της ΚΓΠ για τη ζάχαρη το
1968, παράλληλα με τη στήριξη των τιμών για τους
παραγωγούς, που καθορίστηκαν σε επίπεδο σημαντικά
υψηλότερο από την τιμή της παγκόσμιας αγοράς. Η
απόφαση για τη λήξη του καθεστώτος ποσοστώσεων
ζάχαρης ελήφθη από τα κράτη μέλη το 2006.
Η λήξη του καθεστώτος ποσοστώσεων ακολουθεί τη
σημαντική μεταρρύθμιση του τομέα από το 2006 έως το
2010. Η μέση τιμή της ζάχαρης στην ΕΕ ανέκαμψε μετά
το τέλος του 2016 σε περίπου 500 ευρώ ανά τόνο και
παρέμεινε σταθερή κατά τους τελευταίους μήνες.
Η ΕΕ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην παραγωγή
ζάχαρης από ζαχαρότευτλα (περίπου το 50 % του
συνόλου). Ωστόσο, η ζάχαρη από ζαχαρότευτλα
αντιπροσωπεύει μόνο το 20 % της παγκόσμιας
παραγωγής ζάχαρης· το υπόλοιπο 80 % παράγεται από
ζαχαροκάλαμο. Τα περισσότερα από τα ζαχαρότευτλα
που καλλιεργούνται στην ΕΕ είναι στο βόρειο ήμισυ της
Ευρώπης, όπου οι συνθήκες είναι καταλληλότερες για
την καλλιέργεια τεύτλων. Η ΕΕ έχει επίσης σημαντική
βιομηχανία ραφιναρίσματος που μεταποιεί εισαγόμενη
ακατέργαστη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο.
Για περισσότερες πληροφορίες
Ε&A σχετικά με τη λήξη των ποσοστώσεων ζάχαρης
Ενημερωτικό δελτίο για τη ζάχαρη

11

12

ΤΕΥΧΟΣ No 105 Οκτώβριος 2017

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 στη νέα Ευρωπαϊκή αγορά.
Το Ενημερωτικό Δελτίο «Οι Επιχειρήσεις
πιο κοντά στην Ευρώπη» είναι ένα μηνιαίο
έντυπο στο οποίο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες όπως πρόσφατη κοινοτική νομοθεσία 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 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

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.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο: _______________________________________
Οργανισμός: __________________________________________
E-mail:_______________________________________________
Τηλέφωνο: ____________________________________________

Το ερώτημά σας:

Το ερώτημά σας:

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

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.

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.

een.ec.europa.eu

