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Ο ι ρυθμοί ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ και στην 
ΕΕ ξεπέρασαν τις περυσινές προβλέψεις, καθώς 
συνεχίζεται η μετάβαση από την οικονομική 

ανάκαμψη στην οικονομική επέκταση. Τόσο η ζώνη του 
ευρώ όσο και οι οικονομίες της ΕΕ εκτιμάται ότι κατέγραψαν 
ρυθμό ανάπτυξης 2,4% το 2017, τον υψηλότερο της 
τελευταίας δεκαετίας.

Αυτές οι θετικές επιδόσεις αναμένεται να συνεχιστούν το 
2018 και το 2019, με ρυθμούς ανάπτυξης 2,3% και 2,0 %, 
αντίστοιχα, στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ.

Ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα παραμείνει 
σταθερός

Η αύξηση του ΑΕΠ το 2017 εκτιμάται τώρα σε 2,4%, ποσοστό 
μεγαλύτερο από το 2,2% για τη ζώνη του ευρώ και το 2,3% 
για την ΕΕ σύμφωνα με τις φθινοπωρινές οικονομικές 
προβλέψεις. Οι προβλέψεις ανάπτυξης για το 2018 και το 
2019 έχουν επίσης αναθεωρηθεί προς τα πάνω σε σχέση 
με τον Νοέμβριο τόσο για τη ζώνη του ευρώ όσο και για 
τις οικονομίες της ΕΕ: από 2,1% σε 2,3% για φέτος και από 
1,9% σε 2,0 % για το 2019. Αυτό είναι αποτέλεσμα, αφενός, 
μιας ισχυρότερης κυκλικής δυναμικής στην Ευρώπη όπου οι 

Συνέχεια στη σελ. 2

• Η μεγαλύτερη επίδοση της τελευταίας 10ετίας

Χειμερινές ενδιάμεσες οικονομικές προβλέψεις: 

ΕΕ: Σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη 2.4%

2018

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4362_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4362_el.htm
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Συνέχεια από σελ. 1

αγορές εργασίας εξακολουθούν να βελτιώνονται και το 
οικονομικό κλίμα είναι ιδιαίτερα θετικό και, αφετέρου, 
της ισχυρότερης από την αναμενόμενη ανάκαμψης 
της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας και του 
εμπορίου.

Η ισχυρή ζήτηση, το υψηλό ποσοστό χρησιμοποίησης 
της παραγωγικής ικανότητας και οι θετικές συνθήκες 
χρηματοδότησης φαίνεται να ευνοούν τις επενδύσεις 
κατά την περίοδο που καλύπτουν οι προβλέψεις.

Οι προοπτικές του πληθωρισμού παραμένουν 
σε χαμηλά επίπεδα

Ο δομικός πληθωρισμός, που δεν περιλαμβάνει τις 
ασταθείς τιμές της ενέργειας και των μη μεταποιημένων 
τροφίμων, αναμένεται να παραμείνει συγκρατημένος 
καθώς η υποτονικότητα της αγοράς εργασίας 
μειώνεται με αργό ρυθμό και οι μισθολογικές πιέσεις 
εξακολουθούν να είναι περιορισμένες. Ο ονομαστικός 
πληθωρισμός θα συνεχίσει να αντικατοπτρίζει τη 
σημαντική επίδραση των τιμών της ενέργειας και 
προβλέπεται να αυξηθεί ελαφρά. Ο πληθωρισμός στη 
ζώνη του ευρώ έφθασε στο 1,5% το 2017. Προβλέπεται 
να παραμείνει στο 1,5% το 2018 και στη συνέχεια να 
αυξηθεί στο 1,6% το 2018.

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προβλέψεις 
είναι ισορροπημένοι και ανοδικοί 
βραχυπρόθεσμα

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν αυτές τις προβλέψεις 
ανάπτυξης παραμένουν σε γενικές γραμμές 
ισορροπημένοι. Η οικονομική ανάπτυξη θα μπορούσε 
να υπερβεί τις προσδοκίες βραχυπρόθεσμα, όπως 
καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης 
στην οικονομία. Μεσοπρόθεσμα, οι υψηλές τιμές 
των περιουσιακών στοιχείων στις παγκόσμιες 
χρηματοπιστωτικές αγορές ενδεχομένως να 
επηρεαστούν αρνητικά λόγω της επανεκτίμησης των 
κινδύνων και των θεμελιωδών μεγεθών. Οι κίνδυνοι 
δυσμενέστερων εξελίξεων λόγω της αβέβαιης έκβασης 
των διαπραγματεύσεων για το Brexit εξακολουθούν 
να υφίστανται, όπως και εκείνοι που συνδέονται 
με γεωπολιτικές εντάσεις και τη στροφή προς πιο 
εσωστρεφείς και προστατευτικές πολιτικές.

Για το Ηνωμένο Βασίλειο, μια καθαρά τεχνική 
παραδοχή για το 2019

Δεδομένων των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για 
τους όρους της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
από την ΕΕ, οι προβλέψεις μας για το 2019 βασίζονται 
σε μια καθαρά τεχνική παραδοχή για διατήρηση της 
υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά τις εμπορικές 
σχέσεις μεταξύ της ΕΕ-27 και του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Αυτό γίνεται μόνο για τους σκοπούς των προβλέψεων 
και δεν επηρεάζει καθόλου τις συνομιλίες που 
διεξάγονται στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 
50.

Ιστορικό 

Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται σε ένα 
σύνολο τεχνικών παραδοχών που αφορούν τις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια και τις τιμές των 
βασικών εμπορευμάτων, με καταληκτική ημερομηνία 
την 26η Ιανουαρίου 2018. Για όλες τις υπόλοιπες 
εισροές στοιχείων, οι προβλέψεις λαμβάνουν υπόψη 
στοιχεία μέχρι τις 30 Ιανουαρίου.

Από αυτό το έτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
δημοσιεύει εκ νέου δύο ολοκληρωμένες προβλέψεις 
(εαρινές και φθινοπωρινές ) και δύο ενδιάμεσες 
προβλέψεις (χειμερινές και θερινές) ετησίως, αντί των 
τριών συνολικών προβλέψεων τον χειμώνα, την άνοιξη 
και το φθινόπωρο, όπως πράττει κάθε χρόνο από το 
2012.

Οι ενδιάμεσες προβλέψεις θα καλύπτουν τα ετήσια και 
τριμηνιαία στοιχεία για το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό 
κατά το τρέχον έτος και τα επόμενα έτη για όλα τα 
κράτη μέλη και για τη ζώνη του ευρώ, καθώς και 
συγκεντρωτικά στοιχεία σε επίπεδο ΕΕ.

Η αλλαγή αυτή αποτελεί μια επιστροφή στο 
προηγούμενο μοντέλο προβλέψεων της Επιτροπής 
και ευθυγραμμίζει εκ νέου το χρονοδιάγραμμα των 
προβλέψεων της Επιτροπής με το χρονοδιάγραμμα 
άλλων οργανισμών (π.χ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης).

Περισσότερες πληροφορίες 

-Πλήρες κείμενο: Χειμερινές ενδιάμεσες οικονομικές 
προβλέψεις 2018:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2018-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2018-economic-forecast_en
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Έκθεση της Επιτροπής: 
Η απασχόληση και η κοινωνική κατάσταση 

στην ΕΕ βελτιώνονται

Μ ε την υποστήριξη της εύρωστης οικονομικής 
ανάπτυξης, η απασχόληση στην ΕΕ συνέχισε 
να αυξάνεται το τρίτο τρίμηνο του 2017 με 

γρηγορότερους ρυθμούς από ό,τι αναμενόταν, ενώ τα 
ποσοστά ανεργίας μειώθηκαν περισσότερο σύμφωνα 
με την τελευταία τριμηνιαία επισκόπηση για την 
απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, η απασχόληση 
στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 1,7%. Το ποσοστό αυτό 
αντιστοιχεί σε 4 εκατομμύρια εργαζομένους επιπλέον, 
εκ των οποίων 2,7 εκατομμύρια στην ευρωζώνη. Οι 
μόνιμες θέσεις εργασίας και η πλήρης απασχόληση 
ήταν οι βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν σ’ αυτή 
την αύξηση. Μεταξύ του τρίτου τριμήνου του 2016 
και του 2017, ο αριθμός των εργαζομένων με μόνιμες 
συμβάσεις αυξήθηκε κατά 2,8 εκατομμύρια. Η αύξηση 
αυτή είναι τρεις φορές υψηλότερη από την αύξηση των 
συμβάσεων ορισμένου χρόνου (900.000). Ο αριθμός 
των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε 
κατά περίπου 3 εκατομμύρια, φτάνοντας τα 181 
εκατομμύρια, ενώ οι εργαζόμενοι με μειωμένο ωράριο 
αυξήθηκαν κατά περίπου 300.000, φτάνοντας τα 42,7 
εκατομμύρια.

Στην ΕΕ το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων 
ηλικίας 20-64 ετών παρουσίασε σταθερή αύξηση τα 
τελευταία τρία χρόνια, φτάνοντας στο 72,3 % το τρίτο 
τρίμηνο του 2017, που είναι το υψηλότερο ποσοστό 
που έχει σημειωθεί ποτέ. Ωστόσο, εξακολουθούν 
να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών 
μελών. Τα ποσοστά απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο 
κυμάνθηκαν από 58 % στην Ελλάδα έως 82 % στη 
Σουηδία. Η έκθεση καταδεικνύει επίσης ότι η ανεργία 
στην ΕΕ πλησιάζει τα προ της κρίσης επίπεδα με 
σταθερό ρυθμό. Η ανεργία έχει υποχωρήσει περίπου 
κατά 8,6 εκατομμύρια άτομα μετά την κορύφωση που 
καταγράφηκε τον Απρίλιο του 2013 και ο αριθμός των 
ανέργων παρέμεινε κάτω από 18 εκατομμύρια τον 
Δεκέμβριο του 2017, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο 
που έχει σημειωθεί από τον Νοέμβριο του 2008.

Στην τριμηνιαία επισκόπηση περαιτέρω στοιχεία 
σχετικά με την αγορά εργασίας επιβεβαιώνουν 
επίσης τη βελτίωση της οικονομίας της ΕΕ:

• Η παραγωγικότητα της εργασίας στην ΕΕ 
βελτιώθηκε κατά 0,8 % σε σύγκριση με το τρίτο 
τρίμηνο του 2016. Η μεγαλύτερη αύξηση με 
διαφορά σημειώθηκε στη Λετονία, τη Λιθουανία, 
την Πολωνία και τη Ρουμανία (3 % ή περισσότερο 
σε ετήσια βάση).

• Η οικονομική κατάσταση των ενωσιακών 
νοικοκυριών συνέχισε να βελτιώνεται με 
ποσοστό ανάπτυξης περίπου 1,5 % σε ετήσια 
βάση, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων 
από την εργασία. Σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη 
συνεχίστηκε η αύξηση του εισοδήματος των 
νοικοκυριών κατά τη διάρκεια του έτους μέχρι 
το πρώτο εξάμηνο του 2017. Ωστόσο σε αρκετές 
χώρες, δηλαδή στην Κροατία, στην Ελλάδα, στην 
Ιταλία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, καθώς 
και στις Κάτω Χώρες, το ακαθάριστο διαθέσιμο 
εισόδημα των νοικοκυριών παρέμεινε κάτω από το 
επίπεδο του 2008.

• Η ζήτηση εργασίας και η έλλειψη εργατικού 
δυναμικού συνέχισαν να αυξάνονται. Το 
συνολικό ποσοστό κενών θέσεων εργασίας [1] στην 
ΕΕ έφτασε το 2 % το τρίτο τρίμηνο του 2017. Το 
ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ήταν υψηλότερο 
στις υπηρεσίες σε σύγκριση με τη βιομηχανία και 
τις κατασκευές. Η έλλειψη εργατικού δυναμικού 
[2] αυξήθηκε και η δραστηριότητα προσλήψεων[3] 
ανέκαμψε (αύξηση 3,7 % μέσα σε ένα έτος έως 
το δεύτερο τρίμηνο του 2017). Τα ποσοστά 
διαχωρισμού [4] ήταν πολύ χαμηλότερα σε σχέση 
με τα επίπεδα πριν από την κρίση, ενώ το ποσοστό 
εύρεσης εργασίας [5] έχει παρουσιάσει ταχεία 
ανάκαμψη τα τελευταία τρίμηνα και προσέγγισε τα 
επίπεδα πριν από την κρίση.

Ιστορικό

Η τριμηνιαία επισκόπηση σχετικά με την απασχόληση 
και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη προσφέρει 
μια επισκόπηση των τελευταίων εξελίξεων στον 
κοινωνικό τομέα και στην αγορά εργασίας μέσα στην 
ΕΕ. Εξετάζει τις βραχυπρόθεσμες αλλαγές των τάσεων 
του ΑΕΠ και της απασχόλησης.

Συνέχεια στη σελ. 6
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Στις 17 Νοεμβρίου 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή διακήρυξαν τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος ορίζει 
20 βασικές αρχές και δικαιώματα που στηρίζουν τις 
δίκαιες και εύρυθμες αγορές εργασίας και συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας. Η Επιτροπή έχει ήδη καταβάλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να μετουσιώσει τον 
πυλώνα σε συγκεκριμένες δράσεις, για παράδειγμα με 
την πρωτοβουλία για την ισορροπία επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής, την πρόταση οδηγίας για 
διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ή την επικείμενη δέσμη μέτρων για 
την κοινωνική δικαιοσύνη.

Ένα βασικό μέσο για την καθοδήγηση της διαδικασίας 
της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης σε 
ετήσια βάση θα είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Αρχής 
γενομένης από τον κύκλο του 2017/18, οι αρχές και οι 
προτεραιότητες του πυλώνα έχουν ενσωματωθεί σε 
όλα τα βασικά έγγραφα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. 
Ειδικότερα, το σχέδιο κοινής έκθεσης για την 
απασχόληση περιλαμβάνει τον νέο κοινωνικό 
πίνακα αποτελεσμάτων για την παρακολούθηση των 
επιδόσεων σε βασικούς τομείς που καλύπτονται από 
τον πυλώνα, όπως είναι το ποσοστό των ατόμων 
που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, το ποσοστό 
ανεργίας των νέων ή ο αντίκτυπος των κοινωνικών 
μεταβιβάσεων στη μείωση της φτώχειας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Τριμηνιαία επισκόπηση της απασχόλησης και των 
κοινωνικών εξελίξεων στην Ευρώπη – Φεβρουάριος 
2018

Δικτυακός τόπος για τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων

Απασχόληση και κοινωνική ανάλυση από τη ΓΔ EMPL

[1] Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας είναι το 
ποσοστό κενών θέσεων σε σύγκριση με τον συνολικό 
αριθμό κατειλημμένων και μη κατειλημμένων θέσεων.

[2] Ο δείκτης έλλειψης εργατικού δυναμικού είναι ένα 
ποσοστό επιχειρήσεων που υποδεικνύουν την έλλειψη 
εργατικού δυναμικού ως παράγοντα που περιορίζει την 
παραγωγή.

[3] Ο δείκτης προσλήψεων είναι ένα ποσοστό των 
εργαζομένων οι οποίοι άρχισαν να εργάζονται με έναν 
εργοδότη μέσα στους 3 τελευταίους μήνες.

[4] Το ποσοστό διαχωρισμού είναι ένα ποσοστό 
μισθωτών που αποχώρησαν από τον εργοδότη σε μια 
δεδομένη περίοδο.

[5] Το ποσοστό εξεύρεσης είναι ένα ποσοστό ανέργων 
που βρίσκουν θέση εργασίας σε μια δεδομένη περίοδο.

IP/18/721

Συνέχεια από σελ. 5

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1006_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1006_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5285_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-2234_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-2234_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=el&pubId=8063
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=el&pubId=8063
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=el&pubId=8063
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=el#ESSQR
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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  
βιομηχανίας. «Η νέα στρατηγική βιομηχανική πολιτική 
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 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).

• 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).

Κατάσταση της Ένωσης 2017 

Συνέχεια στη σελ. 8

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_el.htm
http://ec.europa.eu/growth/content/european-industry-day-0_el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3183_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3183_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3183_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3183_el.htm
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Συνέχεια στη σελ. 9

• 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 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 

Συνέχεια από σελ. 7

http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-3185/en/A holistic strategy and a strong partnership in a new industrial age.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-3185/en/Making Europe_s industry stronger_Key Commission initiatives.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-3185/en/Making Europe_s industry stronger_Key Commission initiatives.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/president-junckers-political-guidelines_el
https://ec.europa.eu/commission/publications/president-junckers-political-guidelines_el
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_el
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2545_el.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2545_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2545_el.htm
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/key-enabling-technologies_el
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/key-enabling-technologies_el
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_el
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_el
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digitising-european-industry
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digitising-european-industry
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-5g-europe-action-plan-and-accompanying-staff-working-document
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-5g-europe-action-plan-and-accompanying-staff-working-document
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-5g-europe-action-plan-and-accompanying-staff-working-document
http://ec.europa.eu/growth/single-market/strategy_el
http://ec.europa.eu/growth/single-market/strategy_el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_el.htm
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Τ ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελετούν 
αναθεώρηση της Οδηγίας για την απόσπαση 

των εργαζομένων.  Η ενδεχόμενη συμφωνία θεσπίζει 
την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία στον ίδιο 
τόπο, παρέχοντας παράλληλα μεγαλύτερη ασφάλεια 
δικαίου τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους 
εργοδότες.

Για πληροφορίες:

• Press release: Commission presents reform of 
the Posting of Workers Directive – towards a 
deeper and fairer European labour market

• Factsheet: Towards fair labour mobility: 
Revision of EU Posting of Workers rules 

• Country-specific factsheets with data on posting

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο και η  Ε.Ε. μελετούν 

αναθεώρηση της Οδηγίας για 
την απόσπαση των εργαζομένων

εργαζομένους στη βιομηχανία μας να εφοδιάζονται 
με καλύτερες δεξιότητες.http://europa.eu/rapid/press-
release_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

Συνέχεια από σελ. 8

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-466_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-466_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-466_en.htm
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19079&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19079&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=PostWork2016&mode=advancedSubmit&catId=22&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0&langId=el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3530_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_el.htm
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-2821_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-2821_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-2821_el.htm
http://ec.europa.eu/growth/content/commission-launches-gear-2030-boost-competitiveness-and-growth-automotive-sector-0_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-804_el.htm
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_el
https://ec.europa.eu/commission/priorities_el
https://ec.europa.eu/commission/priorities_el
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-3185/en/A holistic strategy and a strong partnership in a new industrial age.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-3185/en/A holistic strategy and a strong partnership in a new industrial age.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-3185/en/A holistic strategy and a strong partnership in a new industrial age.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-3185/en/Making Europe_s industry stronger_Key Commission initiatives.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-3185/en/Making Europe_s industry stronger_Key Commission initiatives.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-3185/en/Making Europe_s industry stronger_Key Commission initiatives.pdf
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I143572
http://ec.europa.eu/docsroom/documents/25384?locale=el
http://ec.europa.eu/docsroom/documents/25384?locale=el
http://ec.europa.eu/docsroom/documents/25385?locale=el
http://ec.europa.eu/docsroom/documents/25385?locale=el
http://ec.europa.eu/docsroom/documents/25386?locale=el
http://ec.europa.eu/docsroom/documents/25386?locale=el
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URBIS:  Μια νέα ευρωπαϊκή, 
συμβουλευτική υπηρεσία 

για τη συνδρομή των πόλεων 
στο σχεδιασμό επενδύσεων

Ο ι πόλεις αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις 
όταν καλούνται να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση.

Μεμονωμένα δημοτικά έργα, για παράδειγμα 
στους τομείς της κοινωνικής ένταξης, της αστικής 
αναζωογόνησης ή της ενεργειακής αποδοτικότητας, 
μπορεί να  παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο ή το 
υπερβολικά μικρό μέγεθός τους να μην επιτρέπει τη 
χρηματοδότησή τους από την αγορά.

Παράλληλα, μπορεί να είναι εξίσου δύσκολο να 
χρηματοδοτηθούν ολοκληρωμένα αστικά προγράμματα, 
καθώς αυτά απαρτίζονται από διαφορετικά έργα μικρού 
μεγέθους σε διαφορετικούς τομείς. Τέλος, οι πόλεις 
μπορεί επίσης να αντιμετωπίζουν φραγμούς ως προς τις 
δανειοληπτικές δυνατότητές τους. 

Η URBIS προτίθεται να συνδράμει τις πόλεις στην 
αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αυτών δυσκολιών. Θα 
τις βοηθήσει στη σύλληψη, τον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή των επενδυτικών τους στρατηγικών και έργων 
παρέχοντας ειδικά σχεδιασμένες τεχνικές και οικονομικές 
συμβουλές, μεταξύ άλλων για την εξεύρεση καινοτόμων 
επιλογών χρηματοδότησης. Σκοπός της είναι να 
συμβάλλει στην έναρξη  της υλοποίησης άρτιων έργων, 

βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, για παράδειγμα 
στον τομέα των αστικών δράσεων για την προστασία του 
κλίματος.

Ο κ. Μάρος Σέφτσοβιτς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση, δήλωσε: 

«Οι δήμαρχοι επιθυμούν να πάρουν μέτρα που θα κάνουν 
τις πόλεις τους εξυπνότερες και βιωσιμότερες. Από τη δική 
μας πλευρά, με την URBIS επιθυμούμε να διευκολύνουμε 
τις πόλεις ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στις 
επενδύσεις που χρειάζονται για να επιτύχουν τον στόχο 
αυτόν, εξασφαλίζοντάς τους ειδικά προσαρμοσμένες 
συμβουλές και αξιοποίηση των κεφαλαίων και 
περιουσιακών στοιχείων που έχουν στη διάθεσή τους. 
Η καινοτομία στις πόλεις θα πρέπει να προωθηθεί, να 
αποκτήσει επαρκές μέγεθος και να επεκταθεί στο σύνολο 
της Ευρώπης.»

Κατά τα εγκαίνια της URBIS στο Φόρουμ των Πόλεων 
για το 2017 στο ΡότερνταμΑναζητήστε διαθέσιμες 
μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούNL•••, η κ. 
Κορίνα Κρέτσου, Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, 
δήλωσε: «‘Έχουμε θέσει φιλόδοξους στόχους για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη στις πόλεις στο πλαίσιο του αστικού 
θεματολογίου της ΕΕ και η URBIS θα μας βοηθήσει να τους 
κάνουμε πραγματικότητα. Χάρη στην πρωτοβουλία αυτή, 
οι πόλεις θα λάβουν τη στήριξη που χρειάζονται για να 
δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τους κατοίκους τους.»

«Οι πόλεις είναι σήμερα πιο ελκυστικές απ’ ό,τι ποτέ 
άλλοτε: σε τρεις δεκαετίες 8 στους 10 Ευρωπαίους θα 
μένουν σε πόλη», δήλωσε ο κ. Vazil Hudák, Αντιπρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αρμόδιος για τις 
υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υλοποίησης έργων 
στις πόλεις και στις περιφέρειες. «Οι κωμοπόλεις, οι πόλεις 
και οι περιφέρειες χρειάζονται όχι μόνο χρηματοδότηση 
αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες για να μπορέσουν να 
γίνουν έξυπνες, σύγχρονες, οικολογικές και καινοτόμες, 
και ακριβώς αυτό μπορούμε να επιτύχουμε με τη βοήθεια 
του πιλοτικού μας προγράμματος URBIS.»

Η URBIS θα αποτελείται από ειδικούς σε διάφορες 
υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υλοποίησης έργων 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ (link is 
external)), συμπεριλαμβανομένου προσωπικού της 

Συνέχεια στη σελ. 11

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/cities_forum_nl
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/cities_forum_nl
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/cities_forum_nl
http://www.eib.org/
http://www.eib.org/
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ΕΤΕπ στα κράτη μέλη, και από εμπειρογνώμονες της 
JASPERS, της ανεξάρτητης ομάδας που ειδικεύεται στην 
προετοιμασία έργων ποιότητας που χρηματοδοτεί η ΕΕ.

Όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θα προσφεύγει στις 
υπηρεσίες ειδικών ικανών να εξηγήσουν πώς μπορούν 
να κινητοποιηθούν κονδύλια της ΕΕ σε συνδυασμό με 
χρηματοδότηση από εθνικές και τοπικές αναπτυξιακές 
τράπεζες καθώς και με καινοτόμες ευκαιρίες 
χρηματοδότησης. Για παράδειγμα, οι ευκαιρίες αυτές 
περιλαμβάνουν τις επενδύσεις που θα έχουν επίδραση, 
δηλ. επενδύσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σε 
εταιρείες ή σε κεφάλαια και αποσκοπούν, πέραν από το 
οικονομικό τους όφελος, στην επίτευξη κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής επίδρασης.

Οι πόλεις κάθε μεγέθους σε όλα τα κράτη μέλη μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν στήριξη από την 
υπηρεσία URBIS στην ιστοσελίδα που φιλοξενείται στον 
ευρωπαϊκό κόμβο επενδυτικών συμβουλών (link is 
external).

Η URBIS θα συμβάλλει:

• στη βελτίωση της επενδυτικής στρατηγικής 
των πόλεων με την παροχή συμβουλών για τον 
στρατηγικό σχεδιασμό, την ιεράρχηση και τη 
βελτιστοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων και 
έργων.

• στην προετοιμασία έργων και επενδυτικών 
προγραμμάτων, ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις 
για χρηματοδότηση, για παράδειγμα παρέχοντας 
αναλύσεις κατόπιν σχετικής αίτησης ή στήριξη για 
τη χρηματοοικονομική διάρθρωση των έργων και 
εξετάζοντας τα σχέδια αιτήσεων επιδότησης.

• στην εξερεύνηση ευκαιριών χρηματοδότησης από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων 
(ΕΤΣΕ) ή από τα ταμεία της πολιτικής συνοχής, τα 
οποία επενδύουν πάνω από 100 δισ. ευρώ σε αστικές 
περιοχές κατά την περίοδο 2014-2020, ή με τη 
βοήθεια συνδυασμού των εν λόγω ταμείων.

• στη στήριξη των εργασιών προετοιμασίας για 

επενδυτικές πλατφόρμες και μηχανισμούς σχετικών 
με τον συνδυασμό κονδυλίων, στη μεσολάβηση με 
ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και 
στον σχεδιασμό των ρυθμίσεων εφαρμογής για τους 
μηχανισμούς αυτούς.

• στην εξεύρεση χρηματοοικονομικών λύσεων που 
έχουν σκοπό να ελαφρύνουν την επιβάρυνση του 
δημοτικού χρέους και να βοηθήσουν τις δημοτικές 
επιχειρήσεις και τους ιδιωτικούς παρόχους αστικών 
υπηρεσιών να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση.

Επόμενα βήματα:

Η URBIS θα αρχίσει αξιοποιώντας τις υφιστάμενες 
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για 
την παροχή συμβουλών και την υλοποίηση έργων και 
εστιάζοντας σε σειρά επιλεγμένων έργων.

Οι αρχικές αυτές εργασίες, καθώς και η ζήτηση των 
πόλεων για στήριξη από την υπηρεσία URBIS, θα 
αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης από την ΕΤΕπ 
και την Επιτροπή το δεύτερο εξάμηνο του 2018. Αν η 
URBIS στεφθεί από επιτυχία, θα εξεταστεί η σκοπιμότητα 
εξεύρεσης πρόσθετων πόρων, με σκοπό να συνεχιστεί, να 
βελτιωθεί και να αναβαθμιστεί η εν λόγω πρωτοβουλία.

Οι εργασίες και η ανάλυση της URBIS θα συνεισφέρουν 
στον εν εξελίξει προβληματισμό σχετικά με το 
επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 
2020, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση των πόλεων στα 
κονδύλια της πολιτικής συνοχής, καθώς και τη διαχείριση 
των κονδυλίων αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες:

Το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ: υπηρεσία ενιαίας 
εξυπηρέτησης για τις πόλεις στον ιστότοπο της 
Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΑναζητήστε διαθέσιμες 
μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούEN••• (στα 
αγγλικά)

Στήριξη της ΕΤΕπ για το αστικό θεματολόγιο (link is 
external) (στα αγγλικά)

Συνέχεια από σελ. 12

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/special-support-instruments/jaspers/
http://eiah.eib.org/
http://eiah.eib.org/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fund-strategic-investments-efsi_el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1795_el.htm
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities_en
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities_en
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities_en
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities_en
http://www.eib.org/projects/sectors/urban-development/index.htm#
http://www.eib.org/projects/sectors/urban-development/index.htm#
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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.


