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Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη
Η Επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου

Εγκρίθηκε ο ευρωπαϊκός πυλώνας
κοινωνικών δικαιωμάτων
• Γενική η προσέγγισή του για τη μεταρρύθμιση της οδηγίας
για την απόσπαση εργαζομένων

Σ

το πλαίσιο του Συμβουλίου
Απασχόλησης, Κοινωνικής
Πολιτικής, Υγείας και
Καταναλωτών στις 23 Οκτωβρίου στο
Λουξεμβούργο, οι υπουργοί της ΕΕ
για την απασχόληση και τις κοινωνικές
υποθέσεις εξέφρασαν την ευρεία
υποστήριξή τους στην πρόταση της
Επιτροπής για τον Ευρωπαϊκό πυλώνα
κοινωνικών δικαιωμάτων, μόλις δύο
έτη αφότου ο Πρόεδρος Juncker
ανέφερε για πρώτη φορά την ιδέα
αυτή και σε λιγότερο από έξι μήνες μετά την υποβολή της.
Ο πυλώνας θα διακηρυχθεί από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο
και την Επιτροπή κατά τη διάσκεψη κορυφής για κοινωνικά
θέματα για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη , που θα
πραγματοποιηθεί στις 17 Νοεμβρίου στο Γκέτεμποργκ. Το
Συμβούλιο συμφώνησε επίσης σε μια γενική προσέγγιση όσον
αφορά την πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση

των κανόνων σχετικά με την απόσπαση
των εργαζομένων.
Η πολιτική συμφωνία για την απόσπαση
εργαζομένων επιβεβαιώνει την αρχή της
Επιτροπής σχετικά με την ίση αμοιβή για
ίση εργασία στον ίδιο τόπο, κάτι που ο
Πρόεδρος Juncker είχε ζητήσει στην
ομιλία του για την κατάσταση της
Ένωσης του Σεπτεμβρίου 2015 και στις
πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές
του, ορίζοντας ότι οι αποσπασμένοι
εργαζόμενοι θα ωφελούνται γενικά από
τους ίδιους κανόνες που διέπουν την αμοιβή και τις εργασιακές
συνθήκες των τοπικών εργαζομένων.
Ιστορικό
Μόλις δύο χρόνια πριν, στην ομιλία του για την κατάσταση
της Ένωσης το 2015, ο Πρόεδρος Juncker παρουσίασε
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Συνέχεια από σελ. 1

για πρώτη φορά την ιδέα ενός ευρωπαϊκού πυλώνα
κοινωνικών δικαιωμάτων: «Θα ήθελα να δημιουργηθεί
ένας ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων,
ο οποίος να λαμβάνει υπόψη τη μεταβαλλόμενη
πραγματικότητα στις κοινωνίες της Ευρώπης και στον
κόσμο της εργασίας.» Ένα πρώτο σχέδιο του πυλώνα
υποβλήθηκε στις 8 Μαρτίου 2016, ακολουθούμενο
από ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη, τα θεσμικά
όργανα της ΕΕ, τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία
των πολιτών και τους πολίτες. Στις 26 Απριλίου 2017
η Επιτροπή υπέβαλε ένα τελικό κείμενο, το οποίο
περιέχει 20 αρχές και δικαιώματα που διασφαλίζουν τη
δίκαιη και εύρυθμη λειτουργία των αγορών εργασίας και
των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας, που λειτουργεί ως
πυξίδα για την ανανεωμένη διαδικασία σύγκλισης προς
καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης μεταξύ των
κρατών μελών της ΕΕ.
Για την Επιτροπή, η δημιουργία μιας βαθύτερης και
δικαιότερης εσωτερικής αγοράς αποτελεί ουσιαστικό
στοιχείο της οικοδόμησης μιας πιο κοινωνικής Ευρώπης.
Η μεταρρύθμιση των υφιστάμενων κανόνων σχετικά με
την απόσπαση εργαζομένων ήταν μία από τις βασικές
πρωτοβουλίες για την επίτευξη αυτού του στόχου,
όπως περιγράφεται στις πολιτικές κατευθυντήριες
γραμμές 2014 του Προέδρου Juncker: «Θα εξασφαλίσω
ότι η οδηγία σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων
εφαρμόζεται αυστηρά και θα δρομολογήσω
στοχοθετημένη επανεξέταση της οδηγίας αυτής, ώστε να
εξασφαλιστεί ότι το κοινωνικό ντάμπινγκ δεν έχει καμία
θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ένωσή μας, η ίδια
εργασία στον ίδιο τόπο πρέπει να αμείβεται με τον ίδιο
τρόπο.» Ο Πρόεδρος επανέλαβε τη δέσμευση αυτή και
στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης στις
13 Σεπτεμβρίου 2017: «Σε μια Ένωση ίσων, δεν είναι
δυνατόν να υπάρχουν εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας.
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν τις ίδιες
αποδοχές για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας στον ίδιο
τόπο. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή
πρότεινε νέους κανόνες για την απόσπαση εργαζομένων.»
Στις 8 Μαρτίου 2016 η Επιτροπή υπέβαλε επίσημη
πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας του 1996
για τους αποσπασμένους εργαζομένους. Η πρόταση
στηρίζεται στη βασική αρχή της «ίσης αμοιβής για ισότιμη
εργασία στον ίδιο τόπο» και ορίζει ότι οι αποσπασμένοι

εργαζόμενοι θα ωφελούνται γενικά από τους ίδιους
κανόνες που διέπουν την αμοιβή και τις εργασιακές
συνθήκες των τοπικών εργαζομένων. Θα συμπληρώσει
την οδηγία εφαρμογής του 2014 για τους αποσπασμένους
εργαζομένους, που προβλέπει νέα μέσα καταπολέμησης
της απάτης και των καταχρήσεων και βελτίωσης της
διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών που
είναι αρμόδιες για την απόσπαση.
Το 2018 η Επιτροπή θα συγκροτήσει μια Ευρωπαϊκή
Αρχή Εργασίας σύμφωνα με την ομιλία του Προέδρου
Juncker για την κατάσταση της Ένωσης το 2017 και
την επιστολή προθέσεων. Στόχος είναι η ενίσχυση της
συνεργασίας μεταξύ των αρχών της αγοράς εργασίας
σε όλα τα επίπεδα και η καλύτερη διαχείριση των
διασυνοριακών καταστάσεων. Η Επιτροπή θα προτείνει
επίσης και άλλες πρωτοβουλίες για τη στήριξη της δίκαιης
κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένου ενός αριθμού
ευρωπαϊκής κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να καταστούν
περισσότερο ορατά και (ψηφιακά) προσβάσιμα τα
δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης.
Για περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο Τύπου σχετικά με την πρόταση της
Επιτροπής για έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών
δικαιωμάτων
Ερωτήσεις κι απαντήσεις σχετικά με τον ευρωπαϊκό
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Δελτίο Τύπου όσον αφορά την πρόταση της
Επιτροπής για την αναθεώρηση των κανόνων του
1996 σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων
Ερωτήσεις κι απαντήσεις όσον αφορά την πρόταση
της Επιτροπής για την αναθεώρηση των κανόνων του
1996 σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων
Ενημερωτικό δελτίο της ΕΕ για την απόσπαση
εργαζομένων
Ενημερωτικά δελτία ανά χώρα για την απόσπαση
εργαζομένων
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Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια
και την Υγεία στην Εργασία 2017:
Προώθηση βιώσιμων χώρων εργασίας
για όλες τις ηλικίες
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
εγκαινίασε στις 23 Οκτωβρίου 2017 την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την
Υγεία στην Εργασία. Η εβδομάδα διήρκησε έως τις 27 Οκτωβρίου και απευθυνόταν σε
επιχειρήσεις, εμπειρογνώμονες σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, καθώς
και εργαζομένους, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν και να ανταλλάξουν
βέλτιστες πρακτικές για τη βιώσιμη εργασία και την υγιή γήρανση στο πλαίσιο της
εκστρατείας «Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες».

Σ

ύμφωνα με τις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα
κοινωνικών δικαιωμάτων, ο EU-OSHA προάγει
δίκαιους όρους εργασίες και βοηθά εργοδότες
και εργαζομένους να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις με
τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι.
Η προαγωγή ασφαλών και υγιών χώρων εργασίας για
ανθρώπους όλων των ηλικιών είναι ζωτικής σημασίας
για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του εργατικού
δυναμικού της Ευρώπης. Επί του παρόντος, οι
εργαζόμενοι αποχωρούν από την αγορά εργασίας στην
ηλικία των 61 ετών κατά μέσο όρο – πολύ νεότεροι σε
σύγκριση με τη μέση επίσημη ηλικία συνταξιοδότησης
(65 έτη) που προβλέπεται σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ.
«Μέσα στο έτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε
τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
– 20 αρχές για τις ίσες ευκαιρίες, την πρόσβαση στην
αγορά εργασίας, τους δίκαιους όρους εργασίας, καθώς
και για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική
ένταξη. Ο EU-OSHA υποστηρίζει ένθερμα αυτές τις αρχές
προωθώντας ορθές πρακτικές, βοηθώντας εργοδότες
και εργαζομένους να αντιμετωπίσουν από κοινού τις
προκλήσεις και δημιουργώντας πολλά πρακτικά εργαλεία
και υλικό καθοδήγησης, μεταξύ άλλων, για την εκτίμηση
κινδύνων και τη διά βίου μάθηση». δήλωσε η Δρ Christa
Sedlatschek, διευθύντρια του EU-OSHA.

Από τις αρχές του 2016, οι εθνικοί εστιακοί πόλοι του
EU-OSHA, οι επίσημοι εταίροι της εκστρατείας και οι
εταίροι μέσων μαζικής ενημέρωσης της εκστρατείας
υποστηρίζουν την εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι
Εργασίας για όλες τις ηλικίες». Πολλοί από τους εστιακούς
πόλους θα διοργανώσουν ειδικές εκδηλώσεις κατά τη
διάρκεια της εν λόγω εβδομάδας, μεταξύ άλλων μια
διάσκεψη για δημοσιογράφους και εμπειρογνώμονες στο
Λουξεμβούργο με θέμα την τρέχουσα κατάσταση της
εργασίας, μια συνέντευξη Τύπου στην Ουγγαρία σχετικά
με τα αποτελέσματα των Βραβείων Καλής Πρακτικής
και μια διάσκεψη στη Λιθουανία με τίτλο «Ασφαλείς
χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες». Στην Εσθονία, η
19η Ημερίδα για την Ασφάλεια και την Υγεία αναμένεται
να συγκεντρώσει 300 συμμετέχοντες. Καθ’ όλη τη
διάρκεια της εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν δεκάδες
εκδηλώσεις σε πολλές διαφορετικές χώρες.
Οι επίσημοι εταίροι της εκστρατείας του EU-OSHA
διοργανώνουν επίσης εκδηλώσεις σε ολόκληρη
την Ευρώπη. Στην Πολωνία, η «Ομάδα ευεξίας»
της εταιρείας Medicover συνεχίζει τις εκδηλώσεις
ευαισθητοποίησης διάρκειας δύο μηνών για την
προώθηση δράσεων πρόληψης. Τα γραφεία του
Τμήματος τεχνολογίας ενεργητικής και παθητικής
ασφάλειας της ZF TRW δρομολογούν ειδικά
προσαρμοσμένες δραστηριότητες, όπως η διενέργεια
ιατρικών εξετάσεων ή η παροχή συμβουλευτικών
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Συνέχεια από σελ. 3

συναντήσεων με τους υπαλλήλους σε θέματα εργονομίας
και άθλησης. Το γραφείο της Ρουμανίας θα είναι χορηγός
μιας ημερίδας για την «οικογενειακή υγεία».
Ο εταίρος μέσων μαζικής ενημέρωσης Safety Focus
διοργανώνει τρεις εκδηλώσεις σε διάφορες τοποθεσίες
στην Ιταλία τον Οκτώβριο –μεταξύ των οποίων μία με
τίτλο «Γεωργία, Υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις
ηλικίες» – και το περιοδικό IOSH θα πραγματοποιήσει
διαδικτυακό σεμινάριο για τα μέλη του από διάφορες
χώρες.
Μία από τις σημαντικότερες στιγμές του έργου του
EU-OSHA στο πλαίσιο της εκστρατείας «Ασφαλείς και
Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες» είναι η
κοινή έκθεση «Towards age-friendly work in Europe:
a life-course perspective on work and ageing from
EU Agencies» (Για μια φιλική προς τους εργαζομένους
μεγαλύτερης ηλικίας εργασία στην Ευρώπη: υιοθέτηση
μιας διά βίου προοπτικής σε σχέση με την απασχόληση
και τη γήρανση από τους οργανισμούς της ΕΕ) που
δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Υπό τον συντονισμό του
EU-OSHA, η έκθεση εκπονήθηκε με τη συμμετοχή του
Cedefop[1], του Eurofound[2] και του EIGE[3]. Από αυτή
τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών αναδεικνύονται
οι διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν το εργατικό
δυναμικό της Ευρώπης και οι δράσεις που απαιτούνται
ώστε να παραμείνει υγιές και ενεργό το σύνολο του
πληθυσμού. Η έκθεση περιέχει δεδομένα και αριθμούς,
παρουσιάζει τις τελευταίες τάσεις στη νομοθεσία και στην

απασχόληση στην ΕΕ και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον
τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
καθώς και στη διάσταση του φύλου σε σχέση με τα
θέματα της εργασίας και της γήρανσης. Η κοινή έκθεση
έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πολύγλωσσων πόρων
της εκστρατείας που διατίθενται από τον EU-OSHA,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ένας ηλεκτρονικός
οδηγός , ένα εργαλείο απεικόνισης δεδομένων , το
φυλλάδιο «Βραβεία Καλής Πρακτικής» κ.λπ.
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την
Υγεία στην Εργασία επιτρέπει στους εταίρους της να
κοινοποιούν τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί
στο πλαίσιο της εκστρατείας τα τελευταία δύο χρόνια.
Οι ανταλλαγές αυτές κορυφώνονται με τη Διάσκεψη
Κορυφής για τους Υγιείς Χώρους Εργασίας που θα
πραγματοποιηθεί στις 21–22 Νοεμβρίου στο Μπιλμπάο
της Ισπανίας.
Σύνδεσμοι:
• Δείτε τον κατάλογο με τις Εκδηλώσεις της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
• Μάθετε περισσότερα σχετικά με την εκστρατεία
«Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις
ηλικίες»

[1] Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)
[2] Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)
[3] Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επενδύσει
30 δισ. ευρώ σε νέες λύσεις για την
αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων
και την προώθηση καινοτομιών αιχμής

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 27
Οκτωβρίου 2017, τον τρόπο με τον οποίο θα
δαπανηθούν 30 δισ. ευρώ του ευρωπαϊκού
προγράμματος χρηματοδότησης της έρευνας και της
καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» κατά την περίοδο 20182020, συμπεριλαμβανομένων 2,7 δισ. ευρώ για την ώθηση
ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας.
Ο «Ορίζοντας 2020», το ύψους 77 δισ. ευρώ πρόγραμμα
της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της
καινοτομίας, στηρίζει την επιστημονική αριστεία στην
Ευρώπη και έχει συμβάλει στην επίτευξη ιδιαίτερα
σημαντικών επιστημονικών ανακαλύψεων, όπως η
ανακάλυψη εξωπλανητών και βαρυτικών κυμάτων.
Τα επόμενα 3 χρόνια, η Επιτροπή θα επιδιώξει η
χρηματοδότηση της έρευνας να έχει μεγαλύτερο
αντίκτυπο, εστιάζοντας σε λιγότερα αλλά πιο σημαντικά
θέματα, όπως η μετανάστευση, η ασφάλεια, η κλιματική
αλλαγή, η καθαρή ενέργεια και η ψηφιακή οικονομία.
Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα προσανατολιστεί
περισσότερο προς την προώθηση καινοτομιών αιχμής
που θα δημιουργήσουν νέες αγορές.
Υποστήριξη καινοτομιών αιχμής που δημιουργούν
αγορές
Από την αρχή της θητείας της, η Επιτροπή Juncker
εργάζεται σκληρά για να δώσει στους πολλούς
καινοτόμους επιχειρηματίες της Ευρώπης κάθε
ευκαιρία για να διαπρέψουν. Η Επιτροπή δρομολογεί
τώρα την πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Καινοτομίας. Από το 2018 έως το 2020, η Επιτροπή θα
διαθέσει 2,7 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζοντας
2020» για τη στήριξη καινοτομιών υψηλού ρίσκου και
υψηλών δυνητικών αποδόσεων, για τη δημιουργία των
αγορών του μέλλοντος. Επιπλέον, ο «Ορίζοντας 2020»
θα αξιοποιήσει καλύτερα τα βραβεία «Ανταποκρίσου
στην πρόκληση & νίκησε» που απονέμει για την
εξεύρεση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων σε πιεστικά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.
Εστίαση σε πολιτικές προτεραιότητες
Το πρόγραμμα εργασίας για την περίοδο 2018-2020 θα
εστιάσει τις εργασίες του σε μικρότερο αριθμό θεμάτων
με αυξημένους προϋπολογισμούς, στηρίζοντας άμεσα τις

πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής:
• Ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα, με ανθεκτικότητα στην κλιματική
αλλαγή: 3,3 δισ. ευρώ
• Κυκλική οικονομία: 1 δισ. ευρώ
• Ψηφιοποίηση και μετατροπή της ευρωπαϊκής
βιομηχανίας και των ευρωπαϊκών υπηρεσιών: 1,7
δισ. ευρώ
• Ένωση Ασφάλειας: 1 δισ. ευρώ
• Μετανάστευση: 200 εκατ. ευρώ
Ποσό 2,2 δισ. ευρώ θα διατεθεί για έργα καθαρής
ενέργειας σε τέσσερις αλληλοσχετιζόμενους τομείς:
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακά αποδοτικά
κτίρια, ηλεκτροκίνηση και τεχνολογίες αποθήκευσης,
συμπεριλαμβανομένων 200 εκατ. ευρώ για την
υποστήριξη της ανάπτυξης και της παραγωγής στην
Ευρώπη της νέας γενιάς ηλεκτρικών στηλών.
Προώθηση της έρευνας «blue sky»
Ταυτόχρονα, ο «Ορίζοντας 2020» θα συνεχίσει να
χρηματοδοτεί την «επιστήμη που έχει οδηγό την
περιέργεια» [που συχνά αναφέρεται και ως «βασική
επιστήμη» (blue sky science) ή «έρευνα αιχμής»]. Το
ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Έρευνας για το 2018, που εγκρίθηκε τον
Αύγουστο, θα καταστήσει δυνατή την στήριξη άριστων
ερευνητών με σχεδόν 1,86 δισ. ευρώ. Οι «Δράσεις Marie
Skłodowska-Curie», που χρηματοδοτούν υποτροφίες για
ερευνητές σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους,
λαμβάνουν νέα ώθηση με συνολικά 2,9 δισ. ευρώ σε
διάστημα τριών ετών.
Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας
Το νέο πρόγραμμα εργασίας ενισχύει επίσης τη
διεθνή συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της
καινοτομίας. Θα επενδύσει πάνω από 1 δισ. ευρώ
Συνέχεια στη σελ. 6
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Συνέχεια από σελ. 5

σε 30 εμβληματικές πρωτοβουλίες σε τομείς
αμοιβαίου οφέλους. Για παράδειγμα, θα υποστηριχθούν
πρωτοβουλίες συνεργασίας με τον Καναδά στον τομέα
της εξατομικευμένης ιατρικής, με τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία,
τη Νότια Κορέα, τη Σιγκαπούρη και την Αυστραλία στον
τομέα της αυτοματοποίησης των οδικών μεταφορών, με
την Ινδία για την αντιμετώπιση προκλήσεων στον τομέα
των υδάτων, και με αφρικανικές χώρες στους τομείς της
επισιτιστικής ασφάλειας και των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.
Εξάπλωση της αριστείας
Μεταξύ 2018 και 2020, στο πλαίσιο του προγράμματος
«Ορίζοντας 2020» θα διατεθούν 460 εκατ. ευρώ ειδικά
για την υποστήριξη κρατών μελών και συνδεδεμένων
χωρών που δεν συμμετέχουν ακόμη στο πρόγραμμα με
το πλήρες δυναμικό τους. Στόχος είναι να αξιοποιηθούν
οι ανεκμετάλλευτοι θύλακες αριστείας στην Ευρώπη
και πέραν αυτής. Επιπλέον, το πρόγραμμα συνεχίζει
να προωθεί στενότερες συνέργειες με τα Ευρωπαϊκά
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
Περαιτέρω απλούστευση των κανόνων συμμετοχής
Μια άλλη καινοτομία είναι η θέσπιση του πιλοτικού
συστήματος κατ’ αποκοπή ποσών, μιας νέας,
απλούστερης προσέγγισης για την παροχή
χρηματοδοτικής στήριξης στους συμμετέχοντες. Με τον
τρόπο αυτό, το κέντρο βάρους των εκ των προτέρων
ελέγχων θα μετατοπιστεί από τους οικονομικούς ελέγχους
στο τεχνικοεπιστημονικό περιεχόμενο των έργων.
Ανοικτή επιστήμη
Το πρόγραμμα σηματοδοτεί μια αλλαγή στον τρόπο
προώθησης της ανοικτής επιστήμης, με μετακίνηση
από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας
σε επιστημονικές δημοσιεύσεις στη διάδοση της
γνώσης νωρίτερα στην ερευνητική διαδικασία. Ποσό 2
δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της
ανοικτής επιστήμης, και 600 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στο
ευρωπαϊκό νέφος ανοικτής επιστήμης, την ευρωπαϊκή
υποδομή δεδομένων και την υπολογιστική υψηλών
επιδόσεων.
Ιστορικό
Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» είναι το μεγαλύτερο
μέχρι σήμερα πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και
την καινοτομία, με προϋπολογισμό ύψους 77 δισ. ευρώ
για επτά χρόνια (2014-2020). Ενώ οι περισσότερες από
τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας βρίσκονται
ακόμα σε εξέλιξη ή δεν έχουν καν ξεκινήσει, το

πρόγραμμα αποφέρει ήδη αποτελέσματα.
Ερευνητές του «Ορίζοντας 2020» έχουν συμβάλει σε
σημαντικές ανακαλύψεις, όπως εξωπλανητών, του
μποζονίου Χιγκς και βαρυτικών κυμάτων, ενώ
τουλάχιστον 19 βραβευμένοι με το βραβείο Νόμπελ
ερευνητές έλαβαν χρηματοδότηση έρευνας από την ΕΕ
πριν ή μετά τη βράβευσή τους.
Έως τον Οκτώβριο του 2017, το πρόγραμμα «Ορίζοντας
2020» έχει χρηματοδοτήσει πάνω από 15 000
επιχορηγήσεις, συνολικού ύψους 26,65 δισ. ευρώ, εκ
των οποίων σχεδόν 3,79 δισ. ευρώ διατέθηκαν σε ΜΜΕ.
Επίσης, το πρόγραμμα έχει παράσχει σε εταιρείες,
ιδίως ΜΜΕ, πρόσβαση σε χρηματοδότηση υψηλού
κινδύνου ύψους άνω των 17 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του
προγράμματος «InnovFin - Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για
την καινοτομία». Πέραν αυτού, 3 143 κύριοι ερευνητές
ΕΣΕ σε οργανισμούς υποδοχής και 10 176 υπότροφοι
των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie έχουν λάβει
επιχορηγήσεις ύψους σχεδόν 4,87 δισ. ευρώ και 2,89 δισ.
ευρώ αντίστοιχα.
Ταυτόχρονα με την έγκριση του προγράμματος
εργασίας 2018-2020 για το «Ορίζοντας 2020», εγκρίθηκε
το πρόγραμμα εργασίας της Ευρατόμ για το 2018,
το οποίο προβλέπει επενδύσεις 32 εκατ. ευρώ στην
έρευνα για τη διαχείριση και τη διάθεση ραδιενεργών
αποβλήτων. Επιπλέον, προβλέπεται επίσης η ανάπτυξη
ενός ερευνητικού χάρτη πορείας σχετικά με τον ασφαλή
παροπλισμό των πυρηνικών σταθμών, με στόχο τη
μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των
δαπανών.
Για περισσότερες πληροφορίες
ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Πρόγραμμα εργασίας του «Ορίζοντας
2020» για την περίοδο 2018-2020
Ενημερωτικό δελτίο: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Καινοτομίας
Ενημερωτικό δελτίο: έρευνα στον τομέα της
μετανάστευσης
Ενημερωτικό δελτίο: Πιλοτικό σύστημα κατ’ αποκοπή
ποσών
Ενημερωτικά δελτία ανά χώρα
Ιστότοπος του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
Διαδικτυακή πύλη για τους συμμετέχοντες
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Απασχόληση: Η έκθεση επιβεβαιώνει
την αποτελεσματικότητα του
Ταμείου Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση της ΕΕ

Σ

τις 31 Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή δημοσίευσε
την έκθεσή της σχετικά με τις επιδόσεις του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) το 2015 και το 2016.
Η έκθεση επιβεβαιώνει τον ρόλο του Ταμείου ως
εμβληματική επίδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης,
εντός των ορίων του πεδίου εφαρμογής και του
διαθέσιμου προϋπολογισμού του, και έχει βοηθήσει
περίπου 19.500 εργαζομένους να προσαρμοστούν στις
μεταβαλλόμενες μορφές του εμπορίου και τις συνέπειες
της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης την
περίοδο αυτή.
Η κ. Marianne Thyssen, Ευρωπαία Επίτροπος
Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων
και Εργασιακής Κινητικότητας, δήλωσε τα εξής: «Τα
σημερινά αποτελέσματα αποδεικνύουν την προστιθέμενη
αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση στην παροχή βοήθειας στους
απολυμένους εργαζόμενους που δυσκολεύονται να
βρουν νέα θέση εργασίας. Η βοήθεια ύψους 70 εκατ.
ευρώ του ΕΤΠ απέδωσε καρπούς: το 2015 και το 2016
εργαζόμενοι που έλαβαν βοήθεια προσλήφθηκαν εκ
νέου, παρά τη δυσχερή κατάσταση της αγοράς εργασίας
που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά. Η φετινή δέκατη
επέτειος από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση αποτελεί απόδειξη
της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς τους εργαζομένους
που πέφτουν θύματα μαζικών απολύσεων λόγω της
παγκοσμιοποίησης ή της κρίσης.»
9.072 εργαζόμενοι ή περίπου οι μισοί εργαζόμενοι
που συμμετείχαν στα μέτρα του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είχαν βρει νέες
θέσεις εργασίας ή ήταν αυτοαπασχολούμενοι ύστερα
από ένα έτος, στο τέλος της περιόδου εφαρμογής των
μέτρων. Άλλα 645 άτομα συμμετείχαν την εποχή εκείνη

σε προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να
ενισχύσουν τη μελλοντική απασχολησιμότητά τους. Τα
κράτη μέλη ανέφεραν ότι η προσωπική κατάσταση, η
απασχολησιμότητα και η αυτοπεποίθηση των εν λόγω
εργαζομένων βελτιώθηκε εμφανώς χάρη στη συνδρομή
και τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση. Αυτό συνέβη ακόμη και στην
περίπτωση όσων δεν είχαν βρει νέα θέση εργασίας
αμέσως μετά τη λήξη των μέτρων.
Τα θετικά αυτά αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά,
ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες συνθήκες υπό
τις οποίες έχουν επιτευχθεί. Η κατάσταση στην αγορά
εργασίας σε ορισμένα κράτη μέλη ήταν ιδιαίτερα
δύσκολη κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει
η έκθεση. Πραγματοποιήθηκαν μαζικές απολύσεις σε
περιοχές που ήδη πλήττονταν από ποσοστά ανεργίας
άνω του μέσου όρου. Πολλοί υποστηριζόμενοι
εργαζόμενοι ήταν άτομα με χαμηλή ειδίκευση ή είχαν
άλλα μειονεκτήματα ως αναζητούντες εργασία. Το
γεγονός αυτό αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι η
χρηματοδότηση από την ΕΕ, όπως από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, μπορεί να
κάνει τη διαφορά, ιδίως για τα πιο ευάλωτα άτομα στις
κοινωνίες μας.
Ιστορικό
Το μεγαλύτερο άνοιγμα των εμπορικών συναλλαγών
με τον υπόλοιπο κόσμο οδηγεί σε συνολικά οφέλη
για την ανάπτυξη και την απασχόληση αλλά και σε
απώλεια θέσεων εργασίας, ιδίως σε ευαίσθητους τομείς
και μεταξύ εργαζομένων με χαμηλή ειδίκευση. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή ίδρυσε ταμείο
για την υποστήριξη των ατόμων που προσπαθούν να
προσαρμοστούν στις συνέπειες των μεταβαλλόμενων
μορφών εμπορίου ή των ατόμων που έχουν απολυθεί
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.
Συνέχεια στη σελ. 8
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Συνέχεια από σελ. 7

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση παρέχει χρηματοδότηση για
συγκεκριμένα μέτρα, ώστε να βοηθήσει τους
απολυμένους εργαζόμενους να βελτιώσουν την
απασχολησιμότητά τους και να βρουν νέες ευκαιρίες
απασχόλησης. Χρηματοδοτεί μέτρα προσαρμοσμένα στις
ειδικές συνθήκες κάθε ενδιαφερόμενου εργαζομένου,
όπως:
• εντατική, εξατομικευμένη υποστήριξη για την
αναζήτηση εργασίας
• διάφορα είδη επαγγελματικής κατάρτισης, μέτρα
για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την
επανεκπαίδευση
• προσωρινά κίνητρα και αποζημιώσεις κατά τη διάρκεια
των ενεργητικών μέτρων
• υποστήριξη για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων
• καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

υποβληθεί 147 αιτήσεις. Έχουν ζητηθεί περίπου 600
εκατ. ευρώ για να βοηθηθούν περισσότεροι από 137.600
εργαζόμενοι και 2.944 νέοι που βρίσκονται εκτός
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ).
Το 2015 και το 2016 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση υποστήριξε 19.500 απολυμένους
εργαζομένους και 1.251 νέους εκτός απασχόλησης,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ). Η συνεισφορά της
ΕΕ ανήλθε σε περισσότερα από 70 εκατ. ευρώ και
συμπληρώθηκε με επιπλέον 48 εκατομμύρια ευρώ από
εθνικούς πόρους. 11 κράτη μέλη ζήτησαν ενίσχυση από
το Ταμείο: το Βέλγιο, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία,
τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την
Πολωνία, την Ισπανία και τη Σουηδία.
Για περισσότερες πληροφορίες
Ιστότοπος του ΕΤΠ
IP/17/4244

Το Ταμείο ιδρύθηκε το 2007, εφέτος εορτάζεται η 10ή
επέτειος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση. Έκτοτε, στο Ταμείο έχουν

Νέα ιστοσελίδα υπηρεσίας
βιομηχανίας και τεχνολογίας

Σ

ας πληροφορούμε ότι η Υπηρεσία Βιομηχανίας
και Τεχνολογίας έθεσε σε λειτουργία τη νέα
της ιστοσελίδα, που φέρει την ηλεκτρονική
διεύθυνση www.mcit.gov.cy/mcit/sit.
Η νέα ιστοσελίδα, αποσκοπεί στην έγκυρη και
έγκαιρη ενημέρωση και παροχή πληροφοριών
στους ενδιαφερόμενους επισκέπτες της, σε θέματα
επιχειρηματικότητας, βιομηχανίας, τεχνολογίας και
καινοτομίας.
Στο διαδικτυακό χώρο της Υπηρεσίας Βιομηχανίας
και Τεχνολογίας, μπορείτε να ενημερωθείτε μεταξύ
άλλων, για τα “Xρηματοδοτικά Προγράμματα”
που προκηρύσσει κατά καιρούς η Υπηρεσία, καθώς
αν το επιθυμείτε να κάνετε “Εγγραφή για λήψη
Ενημερωτικών Μηνυμάτων”.

Πρόσθετα, μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες
σε σχέση με τις διαδικασίες εγκατάστασης και παροχής
υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά, την πολιτική των
ΜΜΕ, νομοθεσίες και κανονισμούς, ηλεκτρονικό
εμπόριο, εσωτερική αγορά (δίκτυο “ΙΜΙ”, “Solvit” και
“Η Ευρώπη σου”) καθώς και πολλά άλλα.
Επίσης, η Υπηρεσία έχοντας ως γνώμονα, τις νέες
τάσεις της τεχνολογίας και ειδικότερα της ευρείας
χρήσης του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, προχώρησε στη δημιουργία λογαριασμών
Twitter και Facebook, για να βρίσκεται ανά πάσα
στιγμή συγχρονισμένη μαζί σας.
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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.
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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

