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Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη
Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία:
Η Επιτροπή δημοσιεύει την τελική
έκθεση τομεακής έρευνας για το
ηλεκτρονικό εμπόριο
Η τελική έκθεση τομεακής έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ηλεκτρονικό εμπόριο εντοπίζει
εμπορικές πρακτικές που ενδέχεται να περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Παρέχει στην Επιτροπή τη
δυνατότητα να θέσει ως στόχο την επιβολή των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ στις αγορές
ηλεκτρονικού εμπορίου και έχει ήδη οδηγήσει τις εταιρείες να επανεξετάσουν τις πρακτικές τους.

Έ

νας από τους κύριους σκοπούς της στρατηγικής για
την ψηφιακή ενιαία αγορά της Επιτροπής αφορά τη
διασφάλιση, προς όφελος των καταναλωτών και των
επιχειρήσεων, καλύτερης πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες.
Η τομεακή έρευνα για το ηλεκτρονικό εμπόριο συμπληρώνει
τις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής για το συγκεκριμένο
θέμα. Στόχος της τομεακής έρευνας ήταν να επιτρέψει στην
Επιτροπή να εντοπίσει πιθανά προβλήματα ανταγωνισμού στις
ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου.
Η έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 10 Μαΐου 2017 παρουσιάζει
τις οριστικές διαπιστώσεις της Επιτροπής, λαμβάνοντας
υπόψη τις παρατηρήσεις που ελήφθησαν σχετικά με την
προκαταρκτική έκθεση του Σεπτεμβρίου του 2016 και
επιβεβαιώνοντας σε μεγάλο βαθμό τα προκαταρκτικά
συμπεράσματα της έκθεσης.
Τα διδάγματα που αποκομίστηκαν από την τομεακή έρευνα
θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να θέσει ως στόχο την επιβολή

της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ στις ευρωπαϊκές
αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και να δρομολογήσει
περαιτέρω αντιμονοπωλιακές έρευνες. Τον Φεβρουάριο του
Συνέχεια στη σελ. 3
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Συνέχεια από σελ. 1

2017 η Επιτροπή είχε ήδη ξεκινήσει τρεις ξεχωριστές
έρευνες με αντικείμενο τα καταλύματα διακοπών, τη
διανομή βιντεοπαιχνιδιών προσωπικού υπολογιστή και
τις τιμολογιακές πρακτικές σχετικά με ηλεκτρονικά είδη
ευρείας κατανάλωσης που ενδέχεται να περιορίζουν τον
ανταγωνισμό.
Επιπλέον, η τομεακή έρευνα οδήγησε τις εταιρείες να
επανεξετάσουν τις εμπορικές πρακτικές τους, με δική
τους πρωτοβουλία. Αυτό θα βοηθήσει τους καταναλωτές
να προβαίνουν ευκολότερα σε διασυνοριακές αγορές
προϊόντων και να επωφελούνται από τις χαμηλότερες
τιμές και το μεγαλύτερο εύρος επιλογής εταιρειών
λιανικής πώλησης. Η Επιτροπή έχει υπόψη της και
χαιρετίζει το γεγονός ότι οι εταιρείες του τομέα της
ένδυσης – Mango (ανήκει στην Punto Fa), Oysho και
Pull & Bear (αμφότερες ανήκουν στην Inditex), και
Dorothy Perkins και Topman (αμφότερες ανήκουν στην
Arcadia) – καθώς και άλλοι τομείς λιανικής πώλησης
(η εταιρεία παραγωγής μηχανών καφέ De Longhi και
η εταιρεία κατασκευής φωτογραφικού εξοπλισμού
Manfrotto) έχουν επανεξετάσει τις πρακτικές τους.
Η συνεπής ερμηνεία των κανόνων ανταγωνισμού της
ΕΕ για τις πρακτικές που αφορούν το ηλεκτρονικό
εμπόριο είναι καθοριστικής σημασίας για τις επιχειρήσεις
κατά τη χάραξη των στρατηγικών διανομής που
εφαρμόζουν εντός της ΕΕ. Με βάση τις διαπιστώσεις
της τομεακής έρευνας, η Επιτροπή θα διευρύνει τον
διάλογο με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού για την
επιβολή της νομοθεσίας σχετικά με το ηλεκτρονικό
εμπόριο με σκοπό την επίτευξη του εν λόγω στόχου. Η
βελτίωση της επιβολής της νομοθεσίας από πλευράς
Επιτροπής θα παράσχει επίσης καθοδήγηση στους άμεσα
ενδιαφερόμενους για τις ειδικές πρακτικές σχετικά με το
ηλεκτρονικό εμπόριο.
Κύριες διαπιστώσεις
Καταναλωτικά αγαθά
Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι η ανάπτυξη του
ηλεκτρονικού εμπορίου την τελευταία δεκαετία και,
ιδίως, η βελτίωση της διαφάνειας των τιμών και του
ανταγωνισμού των τιμών στο Διαδίκτυο, είχε σημαντικές
επιπτώσεις στις στρατηγικές διανομής των εταιρειών
και στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Tα τελικά
αποτελέσματα της τομεακής έρευνας υπογραμμίζουν
τις ακόλουθες τάσεις της αγοράς:
• Μεγάλο ποσοστό κατασκευαστών αποφάσισαν την

τελευταία δεκαετία να πωλούν τα προϊόντα τους
απευθείας στους καταναλωτές μέσω των δικών τους
καταστημάτων επιγραμμικής λιανικής πώλησης,
ανταγωνιζόμενοι συνεπώς ολοένα και περισσότερο
τους διανομείς τους.
• Η αυξημένη χρήση συστημάτων επιλεκτικής
διανομής, μέσω των οποίων τα προϊόντα μπορούν
να πωλούνται αποκλειστικά από προεπιλεγμένους
εξουσιοδοτημένους πωλητές, παρέχει στους
κατασκευαστές τη δυνατότητα να ελέγχουν καλύτερα
τα δίκτυα διανομής τους, ιδίως όσον αφορά την
ποιότητα της διανομής, αλλά και την τιμή.
• Αυξημένη επιβολή περιορισμών βάσει σύμβασης
για τον καλύτερο έλεγχο της διανομής του προϊόντος.
Ανάλογα με το επιχειρηματικό μοντέλο και τη
στρατηγική, οι εν λόγω περιορισμοί μπορούν να
λαμβάνουν διάφορες μορφές, όπως τιμολογιακοί
περιορισμοί, απαγορεύσεις διάθεσης σε αγορές
(πλατφόρμες), περιορισμοί όσον αφορά τη χρήση
εργαλείων σύγκρισης τιμών και αποκλεισμός από τα
δίκτυα διανομής των αμιγώς επιγραμμικών εταιρειών.
Ορισμένες από τις εν λόγω πρακτικές μπορεί να
δικαιολογούνται, παραδείγματος χάριν προκειμένου να
βελτιωθεί η ποιότητα διανομής των προϊόντων. Ωστόσο,
άλλες πρακτικές ενδέχεται να αποτρέπουν αδικαιολόγητα
τους καταναλωτές από το να επωφεληθούν από
μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων που διατίθενται στο
ηλεκτρονικό εμπόριο και χαμηλότερες τιμές και, ως εκ
τούτου, δικαιολογούν την ανάληψη δράσης από την
Επιτροπή για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους
κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ.
Ψηφιακό περιεχόμενο
Τα αποτελέσματα της τομεακής έρευνας επιβεβαιώνουν
ότι η δυνατότητα χορήγησης αδειών από τους κατόχους
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας περιεχομένου είναι
απαραίτητη για τους παρόχους ψηφιακού περιεχομένου
και αποτελεί σημαντικό παράγοντα που καθορίζει το
επίπεδο ανταγωνισμού στην αγορά.
Στην έκθεση επισημαίνονται ορισμένες πρακτικές
αδειοδότησης που μπορούν να δυσχεράνουν την
εμφάνιση νέων επιγραμμικών επιχειρηματικών
μοντέλων και υπηρεσιών. Κατά την αξιολόγηση των
εν λόγω πρακτικών αδειοδότησης βάσει των κανόνων
ανταγωνισμού της ΕΕ πρέπει, ωστόσο, να ληφθούν
υπόψη τα χαρακτηριστικά της βιομηχανίας ψηφιακού
περιεχομένου.
Συνέχεια στη σελ. 3
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Συνέχεια από σελ. 2

Μία από τις κύριες διαπιστώσεις της τομεακής
έρευνας είναι ότι σχεδόν το 60% των παρόχων
ψηφιακού περιεχομένου που συμμετείχαν στην έρευνα
συμφώνησαν με τους κατόχους δικαιωμάτων, βάσει
σύμβασης, να εφαρμόζουν «γεωγραφικό αποκλεισμό».

Οποιαδήποτε επιβολή ανταγωνισμού σε σχέση με τον
γεωγραφικό αποκλεισμό θα πρέπει να βασίζεται σε κατά
περίπτωση εκτίμηση, η οποία θα περιλαμβάνει επίσης
ανάλυση των λόγων που ενδεχομένως δικαιολογούν τους
περιορισμούς που εντοπίστηκαν.

Οι πάροχοι περιεχομένου μπορούν να εφαρμόζουν
γεωγραφικό αποκλεισμό για αντικειμενικά
δικαιολογημένους λόγους, όπως η αντιμετώπιση
θεμάτων ΦΠΑ ή η εφαρμογή ορισμένων νομικών
διατάξεων δημοσίου συμφέροντος. Η Επιτροπή έχει
ήδη προτείνει νομοθεσία για να διασφαλίσει ότι οι
καταναλωτές που επιθυμούν να αγοράσουν προϊόντα
και υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ, είτε επιγραμμικά
είτε αυτοπροσώπως στο κατάστημα, δεν υφίστανται
διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε τιμές, πωλήσεις
ή όρους πληρωμής, εκτός αν αυτό δικαιολογείται
αντικειμενικά για ειδικό λόγο. Η Επιτροπή υπέβαλε επίσης
προτάσεις σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των κανόνων
πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ προκειμένου να ενισχύσει
σημαντικά τη διασυνοριακή πρόσβαση σε διαδικτυακό
οπτικοακουστικό περιεχόμενο, λαμβάνοντας παράλληλα
υπόψη τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η
εδαφική εκμετάλλευση οπτικοακουστικού περιεχομένου
για το μοντέλο χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού
οπτικοακουστικού τομέα. Αμφότερες οι προτάσεις
βρίσκονται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Ιστορικό
Η Επιτροπή δρομολόγησε τομεακή έρευνα για το
ηλεκτρονικό εμπόριο τον Μάιο του 2015 στο πλαίσιο της
στρατηγικής της για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Κατά τη
διάρκεια της έρευνας, η Επιτροπή συγκέντρωσε στοιχεία
από σχεδόν 1 900 εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στο ηλεκτρονικό εμπόριο καταναλωτικών αγαθών και
ψηφιακού περιεχομένου, και εξέτασε αναλυτικά περίπου 8
000 συμβάσεις διανομής και αδειοδότησης.
Το πλήρες κείμενο της έκθεσης διατίθεται εδώ .
MEMO/17/1262.
Τον Μάρτιο του 2016 η Επιτροπή δημοσίευσε τις αρχικές
διαπιστώσεις σχετικά με τον γεωγραφικό αποκλεισμό
σε θεματικό έγγραφο και τον Σεπτέμβριο του 2016 την
προκαταρκτική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι
αρχικές της διαπιστώσεις. Περισσότερες πληροφορίες
διατίθενται στον ιστότοπο της τομεακής έρευνας.
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Ασφάλεια και υγεία στην εργασία
Αναδυόμενοι κίνδυνοι

Γ

ια την αποτελεσματική πρόληψη νέων
και αναδυόμενων κινδύνων απαιτούνται
επίκαιρες και αξιόπιστες πληροφορίες.

Στο πλαίσιο της αποστολής του, ο EU-OSHA
χρειάζεται πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση
νέων κινδύνων για την επαγγελματική ασφάλεια και
υγεία. Η θεματική αυτή αποτελεί αντικείμενο ειδικής
έρευνας από τις αρχές του 2000.
Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Κινδύνων είναι
ο αρμόδιος φορέας για την ανάλυση πληροφοριών
σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους
εργασίας ανά την Ευρώπη. Το έργο αυτό επιτρέπει
τη διαμόρφωση μιας σφαιρικής εικόνας σχετικά
με τις επικρατούσες τάσεις και τις προκλήσεις, την
πρόβλεψη των αλλαγών και τον εντοπισμό πιθανών
νέων κινδύνων. Οι πληροφορίες αυτές δίνουν στους
ερευνητές και στους αναλυτές τη δυνατότητα να
αξιολογούν τις τεχνολογικές και τις κοινωνικές
αλλαγές καθώς και τον πιθανό αντίκτυπό τους στην
εργασία. Επίσης βοηθούν τους φορείς χάραξης
πολιτικής, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών,
τους εργοδότες και τους κοινωνικούς εταίρους να
προβλέπουν τους κινδύνους και να μετριάζουν
τις επιπτώσεις τους. Οι κίνδυνοι αυτοί είτε ήταν
μέχρι πρότινος άγνωστοι, υπό την έννοια ότι
αποτελούν απόρροια των κοινωνικών/τεχνολογικών
αλλαγών ή επιστημονικών ανακαλύψεων, είτε
προϋπήρχαν χωρίς να θεωρούνται κίνδυνοι αλλά
ο χαρακτηρισμός τους άλλαξε λόγω μεταστροφής
της κοινής γνώμης. Θεωρούνται αυξανόμενοι όταν
αυξάνεται η συχνότητα εμφάνισης των παραγόντων
που τους προκαλούν, η έκθεση των ατόμων ή ο
αντίκτυπός τους στην υγεία.

Ο EU-OSHA έχει εκπονήσει και μια έκθεση
πρόβλεψης για την καλύτερη κατανόηση των
αναδυόμενων κινδύνων, η οποία εστιάζει στις
πράσινες θέσεις εργασίας.
Έχει επίσης δημοσιευθεί μια νέα διερευνητική
μελέτη πρόβλεψης των νέων και αναδυόμενων
κινδύνων και προκλήσεων στην ΕΑΥ, η οποία
διατίθεται εδώ. Η διερευνητική μελέτη περιέχει
συστάσεις σχετικά με πιθανά θέματα και κατάλληλες
μεθόδους για μια μελλοντική μελέτη στον
συγκεκριμένο τομέα. Στη μελέτη ελήφθησαν υπόψη
παράγοντες όπως οι μη προβλέψιμες αλλαγές στη
φύση της εργασίας, η συνεχιζόμενη οικονομική
αβεβαιότητα λόγω της παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης και οι εξελίξεις σε κοινωνικό, πολιτικό,
οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
παρακολούθηση των νέων και αναδυόμενων
κινδύνων διατίθενται στη σελίδα OSHwiki .
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Παρουσίαση των νέων εμπορικών
και επιχειρηματικών ευκαιριών
για την Ιορδανία και την ΕΕ
Στις 3 Μαΐου 2017 η ΕΕ και η Ιορδανία βελτίωσαν περαιτέρω τη στενή εταιρική σχέση τους
μέσω κοινής συνεδρίασης υψηλού επιπέδου για την προώθηση ενισχυμένων εμπορικών,
επιχειρηματικών και επενδυτικών δυνατοτήτων στην Ιορδανία.

Σ

τη συνεδρίαση παρουσιάστηκε η «Πρωτοβουλία
της ΕΕ για τους κανόνες καταγωγής», που
αποσκοπεί στην άμβλυνση των επιπτώσεων
της συριακής προσφυγικής κρίσης στην ιορδανική
οικονομία. Χάρη στην πρωτοβουλία που δρομολογήθηκε
το περασμένο έτος, οι Iορδανοί εξαγωγείς επωφελούνται
πλέον από έναν πρόσθετο μηχανισμό όσον αφορά
τη χρήση ξένων στοιχείων. Αυτό τους βοηθά να
εκμεταλλεύονται καλύτερα την αδασμολόγητη πρόσβαση
στην αγορά της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης
ΕΕ-Ιορδανίας.

εργασίας για Σύρους πρόσφυγες. Το νέο σύστημα
εφαρμόζεται σε 52 διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων,
συμπεριλαμβανομένων των κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων και ενδυμάτων, των μηχανολογικών και
ηλεκτρολογικών προϊόντων, των χημικών προϊόντων, των
πλαστικών προϊόντων, καθώς και των επίπλων και των
προϊόντων ξύλου. Η πρωτοβουλία αυτή δημιουργεί ήδη
νέες ευκαιρίες για το εμπόριο με την ΕΕ και η χρήση της
θα πρέπει πλέον να επιταχυνθεί.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επιφανείς πολιτικοί και
εκπρόσωποι επιχειρήσεων από την ΕΕ και την Ιορδανία.
Στηρίζεται δε στα αποτελέσματα των προηγούμενων
διασκέψεων σχετικά με τη συριακή προσφυγική κρίση
που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες, τον Απρίλιο
του τρέχοντος έτους, και στο Λονδίνο, τον Φεβρουάριο
του 2016. Οι συνεδριάσεις αυτές κατέληξαν σε μια ισχυρή
διεθνή δέσμευση για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας
και της οικονομικής ανάπτυξης της Ιορδανίας. Ως
αποτέλεσμα, η ΕΕ επανεξέτασε το πρωτόκολλο των
κανόνων καταγωγής της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕΙορδανίας και συμπλήρωσε την αλλαγή με χρηματοδοτική
και τεχνική βοήθεια.

Ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης εμφύλιας
διαμάχης στη γειτονική Συρία, στην Ιορδανία
βρίσκονται, επί του παρόντος, 1,3 εκατομμύρια Συρίων,
συμπεριλαμβανομένων άνω των 658.000 προσφύγων
που έχουν καταγραφεί από τη UNHCR. Η εισροή αυτή
έχει προκαλέσει σημαντικό οικονομικό κλυδωνισμό και
υπονόμευσε την αντοχή της χώρας. Η συριακή κρίση
και η ευρύτερη αστάθεια στην περιοχή διατάραξαν
τις παραδοσιακές εμπορικές ροές και επηρέασαν τις
εσωτερικές επενδύσεις της Ιορδανίας. Η ΕΕ βοήθησε την
Ιορδανία στις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση
της κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, η πρωτοβουλία για
τους κανόνες καταγωγής είναι ένα μόνο στοιχείο της
στήριξης της ΕΕ στην Ιορδανία και συμπληρώνεται
από χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ σε τομείς, όπως η
ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και οι μεταρρυθμίσεις του
επιχειρηματικού κλίματος, η στήριξη των ΜΜΕ και των
νεοσύστατων επιχειρήσεων ή πρωτοβουλίες στον τομέα
της επαγγελματικής κατάρτισης.

Συμφωνία ΕΕ-Ιορδανίας για τους κανόνες
καταγωγής
Τον Ιούλιο του 2016 η ΕΕ και η Ιορδανία συμφώνησαν
σχετικά με την απλούστευση των κανόνων καταγωγής
που εφαρμόζονται στο πλαίσιο των διμερών εμπορικών
συναλλαγών τους. Η συμφωνία αυτή επιτρέπει στους
παραγωγούς στην Ιορδανία να χρησιμοποιούν μια
εναλλακτική δέσμη κανόνων καταγωγής για τις
εξαγωγές στην ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγή
λαμβάνει χώρα σε μία από τις 18 γεωγραφικές ζώνες
στην Ιορδανία και περιλαμβάνει τη δημιουργία θέσεων

Ιστορικό

Κανόνες καταγωγής
Οι κανόνες καταγωγής είναι τα τεχνικά κριτήρια που
καθορίζουν κατά πόσον ένα συγκεκριμένο προϊόν πληροί
τις προϋποθέσεις για αδασμολόγητη ή προτιμησιακή
μεταχείριση σε συγκεκριμένη εμπορική συμφωνία.

Συνέχεια στη σελ. 6
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Συνέχεια από σελ. 5

Η συμφωνηθείσα απλούστευση στο πλαίσιο της
συμφωνίας ΕΕ-Ιορδανίας για τους κανόνες καταγωγής
καλύπτει ευρύ φάσμα κατεργασμένων προϊόντων
και περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία η Ιορδανία εξάγει
σήμερα σε μικρό όγκο προς την ΕΕ και άλλους όπου δεν
υπάρχει επί του παρόντος καμία εμπορική συναλλαγή.
Οι εναλλακτικοί κανόνες καταγωγής που διατίθενται
σήμερα για τις εξαγωγές της Ιορδανίας προς την ΕΕ είναι
παρόμοιοι με εκείνους που εφαρμόζονται από την ΕΕ
στις εισαγωγές από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Όλα εκτός από όπλα” —
ωστόσο, με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι οι παραγωγοί
της Ιορδανίας πρέπει να έχουν εργατικό δυναμικό που να
αποτελείται κατά 15 % από Σύριους πρόσφυγες, ποσοστό
το οποίο θα ανέλθει σε 25 % ύστερα από τρία χρόνια,
και ότι η παραγωγή πρέπει να πραγματοποιείται σε μία
από τις 18 ειδικές ζώνες που έχουν προσδιοριστεί στη
συμφωνία.
Μια ενδιάμεση επισκόπηση το 2020 θα εξετάσει κατά
πόσον θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αλλαγές υπό το
πρίσμα της πείρας.
Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας και εμπορικές
σχέσεις
Η συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Ιορδανία τέθηκε
σε ισχύ την 1η Μαΐου 2002. Στο πλαίσιο της εν λόγω
συμφωνίας συστάθηκε σταδιακά μια ζώνη ελεύθερων
συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Ιορδανίας σε χρονικό
διάστημα 12 ετών. Επιπλέον, μια συμφωνία για την
περαιτέρω ελευθέρωση των γεωργικών προϊόντων άρχισε
να ισχύει το 2007.

Το 2016 η ΕΕ ήταν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος
της Ιορδανίας, με συνολικές συναλλαγές ύψους 4,4
δισ. ευρώ. Η διάρθρωση των εξαγωγών της Ιορδανίας
επικεντρώνεται επί του παρόντος σε περιορισμένο
αριθμό τομέων, όπως είδη ένδυσης, φωσφορικά άλατα
και λιπάσματα που περιέχουν φωσφορικά άλατα, χημικά
προϊόντα, μηχανολογικός εξοπλισμός και εξοπλισμός για
μεταφορές.
Στο πνεύμα της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Γειτονίας, η ΕΕ και η Ιορδανία συμφώνησαν, τον
Δεκέμβριο του 2016, σχετικά με τις προτεραιότητες της
εταιρικής σχέσης και ένα Σύμφωνο, επιβεβαιώνοντας
μια φιλόδοξη ατζέντα για τη συνεργασία σε διάφορους
τομείς. Ο αναθεωρημένος μηχανισμός κανόνων
καταγωγής και αντίστοιχης συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ
και της Ιορδανίας για το εμπόριο και την οικονομική
συνεργασία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του
Συμφώνου.
Για περισσότερες πληροφορίες
Η βοήθεια της ΕΕ προς την Ιορδανία: (https://ec.europa.
eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/
countries/jordan_en)
Οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ιορδανίας: (http://ec.europa.eu/
trade/policy/countries-and-regions/countries/jordan/)
Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ιορδανία: (https://eeas.
europa.eu/delegations/jordan_en)

Έκδοση Οδηγού Ασφάλειας και Υγείας
για τους εργαζόμενους του χονδρικού
και λιανικού εμπορίου

Ο

Ευρωπαϊκός Οργανισμός, EuroCommerce,
που εκπροσωπεί τους οργανισμούς και τις
εταιρείες χονδρικού και λιανικού εμπορίου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον οποίο το ΚΕΒΕ είναι
μέλος, έχει εκδώσει Οδηγό για την Ασφάλεια και Υγεία
για τους εργαζόμενους στον τομέα του χονδρικού και
λιανικού εμπορίου.
Ο Οδηγός ετοιμάστηκε με επιχορήγηση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επισημαίνει ορισμένες

καινοτόμες και πρωτότυπες πρακτικές για να
διασφαλίζουν οι επιχειρήσεις ότι το προσωπικό τους
εργάζεται σε ένα ασφαλές περιβάλλον χωρίς να
εκτίθεται σε περιττούς κινδύνους για τη σωματική ή
ψυχολογική τους υγεία.
Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα (http://
www.eurocommerce.eu/media/136104/Health%20
and%20Safety%20brochure%20EN%20final.pdf)
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη στήριξη
του Κοινοβουλίου στην εμπορική συμφωνία
με τον Καναδά
Η CETA σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής στις σχέσεις ΕΕ-Καναδά

Τ

ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τον περασμένο
Φεβρουάριο υπέρ της Συνολικής Οικονομικής και
Εμπορικής Συμφωνίας (CETA) μεταξύ της ΕΕ και
του Καναδά, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία κύρωσης
αυτής της συμφωνίας σε επίπεδο ΕΕ.
Τι θα κάνει η CETA;
Η CETA δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις εταιρείες της ΕΕ.
Θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις της ΕΕ να εξοικονομήσουν
ετησίως πάνω από 500 εκατ. ευρώ σε δασμούς για
προϊόντα που εξάγονται στον Καναδά. Σχεδόν το 99
% αυτού του ποσού θα εξοικονομηθεί από την πρώτη
κιόλας ημέρα. Θα εξασφαλίσει στις εταιρείες της ΕΕ
την καλύτερη έως τώρα πρόσβαση στην αγορά των
καναδικών δημόσιων συμβάσεων τόσο στο επίπεδο
των επαρχιών όσο και σε ομοσπονδιακό και δημοτικό
επίπεδο.
Η συμφωνία θα ωφελήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό
τις μικρότερες επιχειρήσεις που αδυνατούν να
αντιμετωπίσουν το κόστος της γραφειοκρατίας. Οι
μικρές επιχειρήσεις θα εξοικονομήσουν χρόνο και
χρήμα, αποφεύγοντας, για παράδειγμα, επικαλυπτόμενες
απαιτήσεις δοκιμών, χρονοβόρες τελωνειακές διαδικασίες
και σημαντικά νομικά έξοδα.
Η CETA θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους
γεωργούς και τους παραγωγούς τροφίμων, ενώ
παράλληλα θα προστατεύει πλήρως τις ευαισθησίες
της ΕΕ. Τα ανοίγματα της ΕΕ για ορισμένα προϊόντα είναι
περιορισμένα και ρυθμισμένα και αντισταθμίζονται
από καναδικά ανοίγματα που ικανοποιούν σημαντικά
ευρωπαϊκά εξαγωγικά συμφέροντα, όπως αυτά που
αφορούν το τυρί, το κρασί και τα οινοπνευματώδη
ποτά, τα οπωροκηπευτικά, τα μεταποιημένα προϊόντα
και την προστασία 143 ευρωπαϊκών προϊόντων υψηλής
ποιότητας (των λεγόμενων «γεωγραφικών ενδείξεων»)
στην καναδική αγορά.
Τα 500 εκατομμύρια καταναλωτών της ΕΕ θα
επωφεληθούν επίσης από την 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.
Αυτό σημαίνει ότι 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 θα προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια
δικαίου στην οικονομία των υπηρεσιών, θα βελτιώσει
την κινητικότητα των υπαλλήλων εταιρειών και θα
καθορίσει ένα πλαίσιο αναγνώρισης των επαγγελματικών
προσόντων για σειρά επαγγελμάτων, από τους
αρχιτέκτονες έως τους χειριστές γερανών.
Η τρέχουσα μορφή επίλυσης διαφορών μεταξύ
επενδυτών και κρατών (ISDS) που υπάρχει σε πολλές
διμερείς εμπορικές συμφωνίες που αποτέλεσαν
αντικείμενο διαπραγμάτευσης από τις κυβερνήσεις των
κρατών μελών της ΕΕ έχει αντικατασταθεί από ένα νέο και
βελτιωμένο Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων. Ο νέος
μηχανισμός θα είναι διαφανής και δεν θα βασίζεται σε ad
hoc δικαστήρια.
Τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να έχουν τη
δυνατότητα να οργανώνουν όπως επιθυμούν τις δημόσιες
υπηρεσίες. Αυτό και άλλα θέματα διασαφηνίστηκαν
περαιτέρω σε μια κοινή ερμηνευτική πράξη που θα έχει
νομική ισχύ και θα εξηγεί σαφώς και αναμφισβήτητα αυτά
που συμφώνησαν ο Καναδάς και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε
μια σειρά από άρθρα της CETA.
Ιστορικό και επόμενα βήματα
Στις 30 Οκτωβρίου η ΕΕ και ο Καναδάς υπέγραψαν
την εμπορική συμφωνία και, σήμερα, την ενέκρινε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για την
προσωρινή έναρξη ισχύος της CETA, μόλις αυτή κυρωθεί
και από την καναδική πλευρά. Η CETA θα εφαρμοστεί
πλήρως μόλις τα κοινοβούλια όλων των κρατών μελών
κυρώσουν τη συμφωνία σύμφωνα με τις αντίστοιχες
εθνικές συνταγματικές επιταγές.

Συνέχεια στη σελ. 8
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Συνέχεια από σελ. 7

Υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία ότι οι συμφωνίες
ελεύθερων συναλλαγών τονώνουν την ευρωπαϊκή
οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση. Για
παράδειγμα, οι εξαγωγές της ΕΕ προς τη Νότια Κορέα
αυξήθηκαν πάνω από 55 % μετά την εμπορική συμφωνία
μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας που τέθηκε σε ισχύ το 2011.
Οι εξαγωγές ορισμένων γεωργικών προϊόντων αυξήθηκαν
κατά 70 %, ενώ οι πωλήσεις αυτοκινήτων της ΕΕ στη
Νότια Κορέα τριπλασιάστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής
της πενταετούς περιόδου. Η συμφωνία με την Κορέα
εφαρμόστηκε, επίσης, προσωρινά κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας κύρωσης. Κατά μέσο όρο, κάθε πρόσθετο 1
δισ. ευρώ εξαγωγών συμβάλλει στη διατήρηση 15.000
θέσεων εργασίας στην ΕΕ. Από τις εξαγωγές εξαρτώνται
31 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ενημερωτικό δελτίο: CETA — μια εμπορική συμφωνία
που θέτει νέα πρότυπα για το παγκόσμιο εμπόριο
Η CETA στην πόλη σας - διαδραστικός χάρτης με
στοιχεία για χώρες της ΕΕ χώρα και ενημερωτικά
γραφήματα
CETA: Ιστορικό, ερωτήσεις και απαντήσεις, περιεχόμενο
Οφέλη της CETA & ιστορίες εξαγωγέων
Το κείμενο της συμφωνίας

Το ΚΕΒΕ ανοίγει νέους δίαυλους
επικοινωνίας με τα μέλη του
Προχώρησε στη δημιουργία σελίδων
στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Ν

έο κανάλι επικοινωνίας με το κοινό και τα
μέλη του εγκαινιάζει το Κυπριακό Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ),
αποκτώντας δυναμική παρουσία στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης.

επιχειρηματικού κοινού πιο άμεση, έγκυρη και
αποδοτική. «Ακολουθώντας» αυτές τις σελίδες, οι
χρήστες μπορούν να ενημερώνονται για όλα τα νέα
του ΚΕΒΕ από τον υπολογιστή τους, το κινητό ή το
τάμπλετ τους.

Πιο συγκεκριμένα, το ΚΕΒΕ προχώρησε στη
δημιουργία σελίδων

Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι χρήστες όπως
κάνουν follow or like για να ενημερώνονται για
όλα τα νέα του ΚΕΒΕ από τον υπολογιστή τους, το
κινητό ή το τάμπλετ τους.

facebook (https://www.facebook.com/
CyprusChamberCommerceIndustry),
twitter (https://twitter.com/CCCI_Cyprus),
youtube (https://www.youtube.com/channel/
UCDkHSJtgTz4oJoiEvTOR21g)
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/
cyprus-chamber-of-commerce-and-industry)
όπου ο επιχειρηματικός κόσμος μπορεί συνέχεια να
ενημερώνεται για τις ανακοινώσεις, τις εγκυκλίους,
τις αποστολές, τα σεμινάρια και τις δράσεις του
Επιμελητηρίου. Μέσω αυτών των σελίδων, το ΚΕΒΕ
στοχεύει στο να καταστήσει την ενημέρωση του

Επίσης, το ΚΕΒΕ εδώ και ένα χρόνο προχώρησε στη
δημιουργία ενός σύγχρονου ιστότοπου (http://
news.ccci.org.cy) στο οποίο αναρτώνται όλες οι
δραστηριότητες του καθώς και ενός καθημερινού
newsletter το οποίο αποστέλλεται στα μέλη του.
Οι νέες αυτές πρωτοβουλίες του ΚΕΒΕ εντάσσονται στη
συνεχή προσπάθεια του για άμεση ενημέρωση των
μελών του για θέματα που τους ενδιαφέρουν.
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Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2018:
Η Επιτροπή προτείνει προϋπολογισμό
με εστίαση στις θέσεις εργασίας,
τις επενδύσεις, τη μετανάστευση και
την ασφάλεια
Η Επιτροπή πρότεινε στις 30 Μαΐου 2017, σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018 ύψους 161
δισ. EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων για την ενίσχυση της δημιουργίας περισσότερων
θέσεων εργασίας, ιδίως για νέους, και την τόνωση της ανάπτυξης και των στρατηγικών
επενδύσεων.

Μ

ε βάση τις δράσεις που έχουν ήδη αναληφθεί
σε προηγούμενα έτη, ο προϋπολογισμός της
ΕΕ για το επόμενο έτος θα εξακολουθήσει
να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την πρόκληση της
μετανάστευσης, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ. Η
βελτίωση της υποβολής εκθέσεων θα ενισχύσει την
εστίαση σε συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία θα
επιτευχθούν χάρη στη χρηματοδότηση της ΕΕ.
Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός λειτουργεί εντός
των ορίων που έχουν καθοριστεί από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη στο πολυετές
δημοσιονομικό πλαίσιο, υπό την προϋπόθεση ότι το
Συμβούλιο θα εγκρίνει επίσημα την ήδη συμφωνηθείσα
ενδιάμεση αναθεώρηση του εν λόγω πλαισίου αμέσως
μετά τις εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 8 Ιουνίου.
Σε αντίθετη περίπτωση, ορισμένες από τις πρόσθετες
προτεινόμενες δαπάνες — όπως και τα υπόλοιπα 700
εκατ. EUR για την πρωτοβουλία για την απασχόληση
των νέων κατά τη διάρκεια της περιόδου 2018-2020
— θα τεθούν σε κίνδυνο και η Επιτροπή θα χρειαστεί
ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει κονδύλια του
προϋπολογισμού από τον τομέα της γεωργίας για την
πληρωμή των πρόσθετων ποσών που θα διατεθούν για
την ασφάλεια και τη μετανάστευση.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν τώρα από κοινού τη
συγκεκριμένη πρόταση.
Τόνωση της απασχόλησης και των επενδύσεων
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ),

πυρήνας του σχεδίου Juncker, υποστηρίζεται από
εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και
από χορήγηση κονδυλίων από τα ίδια κεφάλαια της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Στόχος του είναι
η υποστήριξη των θέσεων εργασίας και η τόνωση της
ανάπτυξης μέσω της αποτελεσματικότερης χρήσης
νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων για την
αξιοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων. Αναμένεται ήδη, μέχρι
σήμερα, η κινητοποίηση 194 δισ. EUR σε επενδύσεις. Για
το 2018, η Επιτροπή προτείνει την τροφοδότηση του
ταμείου εγγυήσεων του ΕΤΣΕ με επιπλέον ποσό 2 δισ.
EUR.
Τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία παραμένουν τα
κύρια επενδυτικά μέσα της ΕΕ για τη στήριξη των ΜΜΕ
και δράσεων κυρίως στους τομείς της έρευνας και της
καινοτομίας, των μεταφορών, του περιβάλλοντος και
της αγροτικής ανάπτυξης. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα
διαθέσει 55,4 δισ. EUR για τα διαρθρωτικά και επενδυτικά
ταμεία για τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη και σχεδόν
59,6 δισ. EUR το 2018 για τους γεωργούς και την αγροτική
ανάπτυξη.
Μετά το αργό ξεκίνημα κατά τα πρώτα έτη, τα
ενωσιακά διαρθρωτικά και επενδυτικά προγράμματα
της περιόδου 2014-2020 αναμένεται να φθάσουν στο
στάδιο πλήρους λειτουργίας τους το 2018, βάσει των
δεσμεύσεων που συμφωνήθηκαν από τα κράτη μέλη
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό εξηγεί την αύξηση
κατά 8,1 % των συνολικών πληρωμών, σε σύγκριση με τον
προϋπολογισμό του 2017.
Η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης θα καθοδηγεί
Συνέχεια στη σελ. 10
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επίσης τη δράση που αναπτύσσεται από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ εκτός της Ένωσης, η οποία
ενισχύεται σημαντικά όσον αφορά τις γειτονικές
χώρες. Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Βιώσιμη
Ανάπτυξη αναμένεται, συνεπώς, να μοχλεύσει πρόσθετη
χρηματοδότηση, ιδίως από τον ιδιωτικό τομέα.
Παροχή καλύτερων ευκαιριών στους νέους
Το πρόγραμμα Erasmus+ αποσκοπεί στην υλοποίηση
των συμφωνημένων στόχων πολιτικής της ΕΕ στους
τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας
και του αθλητισμού μέσω βελτίωσης των δεξιοτήτων και
ικανοτήτων των φοιτητών/σπουδαστών, στήριξης των
βελτιώσεων της ποιότητας στον τομέα της εκπαίδευσης,
της κατάρτισης και των ιδρυμάτων/οργανισμών νεολαίας,
καθώς και της προώθησης της ανάπτυξης πολιτικών.
Το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018 προβλέπει τη
διάθεση 2,3 δισ. EUR για τον σκοπό αυτό — αύξηση κατά
9,5 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2017.
Έως το τέλος του 2016, περίπου 1,6 εκατομμύρια
νέοι άνθρωποι είχαν επωφεληθεί από δράσεις που
υποστηρίχθηκαν από την πρωτοβουλία για την
απασχόληση των νέων. Η πρωτοβουλία αυτή συνέβαλε
στη μείωση των ποσοστών ανεργίας των νέων στα
περισσότερα κράτη μέλη. Ωστόσο, καθώς τα ποσοστά
ανεργίας εξακολουθούν να παραμένουν σε επίπεδα

υψηλότερα των αντίστοιχων προ της χρηματοπιστωτικής
κρίσης, χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες και στήριξη
σε επίπεδο ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να διατεθεί
στην εν λόγω πρωτοβουλία για την περίοδο 2017-2020
πρόσθετο ποσό 1,2 δισ. EUR, εκ των οποίων 233 εκατ. EUR
συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο προϋπολογισμού για το
2018 και 500 εκατ. EUR σε διορθωτικό προϋπολογισμό για
το 2017 ο οποίος προτείνεται επίσης σήμερα.
Άλλη μια ευκαιρία για τους νέους είναι το Ευρωπαϊκό
Σώμα Αλληλεγγύης, το οποίο παρέχει τοποθετήσεις
σε θέσεις εθελοντικής εργασίας, πρακτική άσκηση και
προσφορά θέσεων εργασίας για 2-12 μήνες, προωθώντας
με αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη σε κοινότητες σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Σήμερα, η Επιτροπή πρότεινε
ειδικό προϋπολογισμό και νομική βάση για το Ευρωπαϊκό
Σώμα Αλληλεγγύης ώστε να παρασχεθεί σε 100 000
Ευρωπαίους η δυνατότητα να συμμετάσχουν έως το 2020.
Οι δράσεις σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
για την περίοδο 2018-2020 θα ανέλθουν σε συνολικό
ποσό 342 εκατ. EUR, εκ των οποίων 89 εκατ. EUR το 2018.
Αποτελεσματική αντιμετώπιση των γεωπολιτικών
προκλήσεων
Δεδομένου ότι η μετανάστευση και η ασφάλεια
συνεχίζουν να αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες, η
Επιτροπή σχεδιάζει να συνεχίσει να χρηματοδοτεί ευρύ
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φάσμα σχετικών δράσεων εντός της ΕΕ, όπως η παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας, η ενίσχυση της διαχείρισης των
εξωτερικών συνόρων, η στήριξη των κρατών μελών που
επηρεάζονται περισσότερο, και άλλες. Το ποσό των 4,1
δισ. EUR που προβλέπεται στο σχέδιο προϋπολογισμού
για το 2018 στους τομείς της μετανάστευσης και της
ασφάλειας, ανεβάζει τη συνολική χρηματοδότηση της
ΕΕ για τη μετανάστευση και την ασφάλεια στο άνευ
προηγουμένου ποσό των 22 δισ. EUR κατά την περίοδο
2015-2018. Το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018
αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της
χρηματοδότησης αυτής διατέθηκε εμπροσθοβαρώς.
Θα διατεθούν επίσης επιπρόσθετα κονδύλια για να
αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης
στο εξωτερικό, κυρίως με την παροχή βοήθειας σε χώρες
εκτός ΕΕ που αντιμετωπίζουν μεγάλες μεταναστευτικές
ροές, όπως ο Λίβανος και η Ιορδανία. Το σχέδιο
προϋπολογισμού περιλαμβάνει επίσης τις δεσμεύσεις
για τη συγκεκριμένη περιοχή, που αναλήφθηκαν στη
διάσκεψη των Βρυξελλών σχετικά με τη στήριξη του
μέλλοντος της Συρίας, του Απριλίου 2017, και οι οποίες
ανέρχονται συνολικά σε 560 εκατ. EUR.
Στον τομέα της ασφάλειας, η χρηματοδότηση της ΕΕ θα
επικεντρωθεί σε προληπτικά μέτρα ασφάλειας, ιδίως στον
τομέα του σοβαρού και του οργανωμένου εγκλήματος,
καθώς και στην ενίσχυση του συντονισμού και της
συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών επιβολής του
νόμου, στην αύξηση της ασφάλειας των εξωτερικών
συνόρων της ΕΕ και στη στήριξη των κρατών μελών στην
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος
στον κυβερνοχώρο.
Επιπλέον, η Επιτροπή δρομολόγησε το 2017 μια
προπαρασκευαστική δράση για τη χρηματοδοτούμενη
από την ΕΕ έρευνα στον τομέα της άμυνας. Συνολικό
ποσό 90 εκατ. EUR έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό
για την περίοδο 2017-2019 για τη χρηματοδότηση
συνεργατικής έρευνας σε καινοτόμες τεχνολογίες και
προϊόντα στον τομέα της άμυνας.

Ιστορικό
Το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ προβλέπει δύο
ποσά για κάθε υπό χρηματοδότηση πρόγραμμα αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές. Οι «αναλήψεις
υποχρεώσεων» αφορούν τη χρηματοδότηση που μπορεί
να συμφωνηθεί βάσει συμβάσεων εντός συγκεκριμένου
έτους, ενώ οι «πληρωμές» αφορούν τα ποσά που
καταβάλλονται πραγματικά. Στο σχέδιο προϋπολογισμού
για το 2018, οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανέρχονται
σε 161 δισ. EUR (αύξηση κατά 1,4 % σε σχέση με το
2017) και οι πληρωμές σε 145 δισ. EUR (αύξηση κατά
8,1 % σε σχέση με το 2017, λόγω των διαρθρωτικών και
επενδυτικών προγραμμάτων της ΕΕ της περιόδου 20142020 που φθάνουν στο στάδιο πλήρους λειτουργίας τους
το 2018, μετά από ένα αργό ξεκίνημα κατά τα πρώτα έτη).
Για περισσότερες πληροφορίες
- Σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2018 –
Ερωτήσεις και απαντήσεις
- Προϋπολογισμός της ΕΕ που εστιάζεται στα
αποτελέσματα
- Αποτελέσματα της ΕΕ (επιγραμμική συγκέντρωση των
χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων)
- Δελτίο Τύπου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα
Αλληλεγγύης
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Η Υπηρεσία Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου
έχει σκοπό να δείξει ότι με τη σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση σε θέματα που
αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να
βοηθήσει στη συνεχή οικονομική ανάπτυξη
και προώθηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 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

