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ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
Αυτή η έκδοση είναι ένας οδηγός για την Ευρωπαϊκή Ένωση και
τις δραστηριότητές της.
Στο πρώτο μέρος εξηγείται εν συντομία τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο δεύτερο μέρος, με τίτλο «Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση», περιγράφεται
η δράση που αναλαμβάνει η ΕΕ σε 35 διαφορετικούς τομείς προκειμένου
να βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων στην Ευρώπη αλλά και πέρα από αυτή.
Στο τρίτο μέρος, με τίτλο «Πώς λαμβάνει αποφάσεις και πώς ενεργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση», περιγράφονται τα θεσμικά όργανα που έχουν κεντρικό
ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και ο τρόπος με τον οποίο οι
αποφάσεις των οργάνων αυτών μετουσιώνονται σε πράξη.
Τα κείμενα που εμφανίζονται με μπλε χαρακτήρες είναι υπερσύνδεσμοι που
παραπέμπουν σε λεπτομερέστερες πληροφορίες στη μορφή HTML και PDF της
παρούσας έκδοσης. Οι μορφές αυτές μπορούν να αναζητηθούν διαδικτυακά
στη διεύθυνση www.publications.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/el/
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Η Ευρωπαϊκή
Ένωση

Στον πυρήνα της ΕΕ βρίσκονται τα 28 κράτη μέλη
της (*) και οι πολίτες τους. Η μοναδικότητα της ΕΕ
έγκειται στο γεγονός ότι, ενώ όλα τα κράτη μέλη
παραμέ νουν κυρίαρχα και ανεξάρτητα, έ χουν
α π ο φ α σ ίσ ε ι να ε κ χω ρ ή σ ο υ ν έ να μ έ ρ ο ς τ η ς
«κυριαρχίας» τους σε τομείς στους οποίους είναι
εύλογο να συνεργάζονται.
Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μεταβιβάζουν κάποιες από τις εξουσίες λήψης αποφάσεων
που διαθέτουν στα κοινά θεσμικά όργανα που τα ίδια
έχουν συστήσει, ούτως ώστε οι αποφάσεις για συγκεκριμένα θέματα κοινού ενδιαφέροντος να μπορούν να λαμβάνονται δημοκρατικά σε επίπεδο ΕΕ.

Στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ
συμμετέχουν διάφορα θεσμικά όργανα, και συγκεκριμένα τα εξής:
●●

●●

●●

●●

(*) Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε
επισήμως την πρόθεσή του να αποχωρήσει από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρατόμ ενεργοποιώντας
το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο αντιπρο
σωπεύει τους πολίτες της ΕΕ και εκλέγεται
απευθείας από αυτούς·
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται
από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων
των κρατών μελών της ΕΕ·
το Συμβούλιο, το οποίο αντιπροσωπεύει τις
κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ· και
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αντιπροσω
πεύει τα συμφέροντα της ΕΕ συνολικά.
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Η ΕΕ έχει πετύχει πολλά. Δημιούργησε, για παράδειγμα,
μια ενιαία αγορά, που θεμελιώνεται στις λεγόμενες «τέσσερις ελευθερίες», δηλαδή στην ελεύθερη κυκλοφορία
των προσώπων, των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και
των κεφαλαίων μεταξύ όλων των κρατών μελών. Η ενιαία αγορά σημαίνει ότι περισσότεροι από 500 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ είναι ελεύθεροι να μετακινούνται
και να εγκαθίστανται όπου επιθυμούν στην επικράτεια
της Ένωσης. Η ΕΕ υιοθέτησε ενιαίο νόμισμα, το ευρώ,
το οποίο αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα
νομίσματα παγκοσμίως και ενισχύει την αποτελεσματικότητα της ενιαίας αγοράς. Θέσπισε επίσης τον Χάρτη
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος προστατεύει πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών και κατοίκων. Η ΕΕ πρωτοστάτησε επίσης στην προστασία του
περιβάλλοντος και στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τα παραπάνω είναι λίγα
μόλις από τα επιτεύγματα της ΕΕ έως σήμερα.

Οι Συνθήκες της ΕΕ
Κάθε ενέργεια της ΕΕ στηρίζεται σε Συνθήκες που έχουν
εγκριθεί οικειοθελώς και με δημοκρατικές διαδικασίες
από όλες τις χώρες της ΕΕ. Οι Συνθήκες προσδιορίζουν
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους κανόνες
για τη λειτουργία των οργάνων της, τη λήψη των αποφάσεων και τη σχέση της ΕΕ με τα κράτη μέλη.
Σε ορισμένες επιμέρους περιπτώσεις, δεν συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη σε όλους τους τομείς της
ενωσιακής πολιτικής. Λόγου χάρη, ενώ το ευρώ είναι
το ενιαίο νόμισμα της ΕΕ συνολικά, η ευρωζώνη αριθμεί σήμερα (το 2017) μόνον 19 κράτη μέλη, καθώς
δύο κράτη μέλη έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να
συμμετάσχουν (opt-out) και οι υπόλοιπες χώρες δεν
πληρούν ακόμη τα κριτήρια για να ενταχθούν. Είκοσι
δύο κράτη μέλη ανήκουν στον χώρο Σένγκεν, ο οποίος
επιτρέπει τη μετακίνηση χωρίς διαβατήριο, ενώ έξι
χώρες διατηρούν τους ελέγχους στα σύνορά τους.

Μελλοντικές προοπτικές
Για να μην εκτραπεί από την πορεία του το ευρωπαϊκό
εγχείρημα, στην ομιλία του για την κατάσταση της
Ένωσης στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, ο Jean-Claude
Juncker, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσίασε μια θετική ατζέντα για μια Ευρώπη που
προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους
πολίτες της. Το μήνυμα έγινε θετικά δεκτό από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και από τους ηγέτες
της ΕΕ των 27 στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της
Μπρατισλάβας στις 16 Σεπτεμβρίου 2016.
Οι εργασίες για τη θετική ατζέντα συνεχίστηκαν με
τη λευκή βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης, που
παρουσίασε η Επιτροπή τον Μάρτιο του 2017, η οποία
περιγράφει πέντε σενάρια για την εικόνα που θα
μπορούσε να έχει η Ένωση το 2025. Μετά τη λευκή
βίβλο, η Επιτροπή συμμετείχε στον διάλογο με μια
σειρά θεματικών εγγράφων προβληματισμού τα
οποία παρουσίαζαν διάφορες εναλλακτικές επιλογές
για την ΕΕ σε ορισμένους τομείς πολιτικής, και συγκεκριμένα σε σχέση με: την κοινωνική διάσταση της
Ευρώπης· την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης· την
εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης· το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας· και το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ.
Στις 25 Μαρτίου 2017 οι ηγέτες της ΕΕ-27 συναντήθηκαν για τον εορτασμό της 60ής επετείου των Συνθηκών της Ρώμης, με τις οποίες ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή
Οικονομική Κοινότητα, πρόδρομος της σημερινής ΕΕ.
Στη Διακήρυξη της Ρώμης, που εκδόθηκε στο τέλος
των εορτασμών, οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ εξέθεσαν το κοινό όραμά τους για τα προσεχή έτη, συμφωνώντας «να καταστήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρότερη και πιο ανθεκτική, μέσα από
ακόμα μεγαλύτερη ενότητα».
Σήμερα είναι πρόσφορες οι συνθήκες για μια ευρύτερη
μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος
Juncker, αποσκοπώντας να κατευθύνει αυτή τη μεταρρύθμιση και να ενθαρρύνει τον διάλογο, πρότεινε στην
ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης την οποία εκφώνησε στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 έναν χάρτη πορείας για μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική
Ένωση. Οι συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης θα
συνεχιστούν με δημόσιο διάλογο στα κοινοβούλια,
στους δήμους και στις περιφέρειες, και ο κύκλος θα
κλείσει με σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο
Sibiu της Ρουμανίας την άνοιξη του 2019.
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Γενικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκείνη που
προτείνει νέα νομοθεσία, η οποία όμως εγκρίνεται από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (το οποίο
καλείται επίσης Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Στη συνέχεια, η νομοθεσία εφαρμόζεται από τα κράτη
μέλη και το αρμόδιο θεσμικό όργανο ή όργανα της ΕΕ.
Στο τρίτο μέρος αυτής της έκδοσης περιγράφεται λεπτομερέστερα πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις στην
ΕΕ και πώς εφαρμόζονται στη συνέχεια.
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Τι κάνει η

Ευρωπαϊκή Ένωση
Το δεύτερο μέρος αυτής της έκδοσης παρουσιάζει συνοπτικά
τη δράση της ΕΕ σε 35 διαφορετικούς τομείς πολιτικής,
συμπεριλαμβάνοντας χρήσιμους συνδέσμους
για περαιτέρω ενημέρωση.
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Μετανάστευση
και άσυλο
Η κοινή μεταναστευτική πολιτική
και πολιτική ασύλου της ΕΕ βοηθά
την Ευρώπη να αντιμετωπίσει με
αποτελεσματικότητα τις προκλήσεις
του μεταναστευτικού.
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Περισσότεροι από 3,2 εκατομμύρια πρόσφυγες έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας στην ΕΕ από το 2015
έως σήμερα, πολλοί εξ αυτών στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τον πόλεμο και την τρομοκρατία στη Συρία
και σε άλλες δοκιμαζόμενες χώρες.

Τι κάνει η ΕΕ
Η ΕΕ εφαρμόζει κοινή μεταναστευτική πολιτική και πολιτική
ασύλου για τη διαχείριση των πολλών προκλήσεων που δημιουργεί το κύμα μεταναστών προς την Ένωση, συμπεριλαμβανομένων όσων ζητούν διεθνή προστασία. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση
της κρίσης.
Η ΕΕ έχει διαθέσει περισσότερα από 10 δισεκατ. ευρώ για την
αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, χρηματοδοτώντας έργα
http://europa.eu/!rB37xd
για την κάλυψη των πιο επειγουσών ανθρωπιστικών αναγκών
των προσφύγων που φτάνουν στις ευρωπαϊκές ακτές. Η ΕΕ παρέχει επίσης ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες και μετανάστες
σε χώρες εκτός της ΕΕ, ενώ υποστηρίζει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης.
Μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα κράτη μέλη συμφώνησαν στη μετεγκατάσταση αιτούντων
άσυλο από την Ελλάδα και την Ιταλία σε άλλες χώρες της ΕΕ. Η Ένωση επιθυμεί επίσης να καθιερώσει ασφαλείς και νόμιμες οδούς εισόδου των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ. Το εθελοντικό πρόγραμμα επανεγκατάστασης
που συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη προβλέπει τη μεταφορά 22 500 ατόμων από χώρες εκτός ΕΕ σε κράτος
μέλος της ΕΕ. Η Ένωση επιδιώκει αύξηση του ποσοστού επιστροφής παράτυπων μεταναστών, χωρίς δικαίωμα
παραμονής στην ΕΕ, στις χώρες καταγωγής τους.
Η ΕΕ και η Τουρκία συμφώνησαν, τον Μάρτιο του 2016, ότι οι παράτυποι μετανάστες και αιτούντες άσυλο που
φθάνουν στα ελληνικά νησιά από την Τουρκία μπορούν να επαναπροωθούνται στην Τουρκία. Για κάθε Σύριο
που επαναπροωθείται στην Τουρκία από τα ελληνικά νησιά έπειτα από παράτυπη διέλευση, η ΕΕ θα δέχεται από
την Τουρκία έναν Σύριο που δεν επιδίωξε να κάνει αυτό το ταξίδι με παράτυπο τρόπο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα
πολύ μεγάλη μείωση των παράτυπων αφίξεων στα νησιά. Η ΕΕ διέθεσε 3 δισεκατ. ευρώ για να καλυφθούν οι
ανάγκες των προσφύγων που φιλοξενούνται στην Τουρκία.
Περισσότερες από 620 000 ανθρώπινες ζωές έχουν σωθεί στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο από το 2015 έως
σήμερα χάρη στις ιταλικές και ελληνικές επιχειρήσεις διάσωσης και στο έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, που ιδρύθηκε το 2016.
Η Επιτροπή έχει εισηγηθεί την εις βάθος μεταρρύθμιση της ισχύουσας νομοθεσίας για το άσυλο με βάση τις
τρέχουσες και τις μελλοντικές ανάγκες. Η βασική αρχή θα παραμείνει η ίδια: η αίτηση για χορήγηση ασύλου υποβάλλεται στο πρώτο κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο εισέρχεται ένα άτομο εκτός εάν μέλη της οικογένειάς του/
της κατοικούν αλλού· ωστόσο, όταν ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αντεπεξέλθει λόγω του μεγάλου αριθμού
μεταναστών, απαιτείται αλληλεγγύη και δίκαιη κατανομή της ευθύνης μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/migration-and-asylum_el

@EUHomeAffairs

Σύνορα
και ασφάλεια
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για
την εγκαθίδρυση ένωσης ασφάλειας,
με στόχο μια πιο ασφαλή Ευρώπη, μέσα
από την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και
των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας
και την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων
της Ευρώπης.

Τι κάνει η ΕΕ
Η ΕΕ επικεντρώνεται σε δράσεις για την υποστήριξη των κρατών
μελών μέσω:
●●

●●

●●

http://bit.ly/2jkydtQ

της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών
επιβολής του νόμου, των τελωνειακών υπηρεσιών και των
συνοριοφυλάκων·
της επιχειρησιακής συνεργασίας, με την υποστήριξη οργανισμών της ΕΕ·
της εκπαίδευσης, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, της
χρηματοδότησης, της έρευνας και καινοτομίας.

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον
Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Europol) προωθεί τη συνεργασία των κρατών μελών για την έρευνα σοβαρών εγκλημάτων και υποθέσεων του οργανωμένου εγκλήματος.
Η Επιτροπή εργάζεται επίσης με στόχο την επίτευξη «διαλειτουργικότητας», δηλαδή δυνατότητας επικοινωνίας
μεταξύ των διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων της ΕΕ για την ασφάλεια και τη διαχείριση των συνόρων
και της μετανάστευσης, έως το 2020.
Η ΕΕ επικαιροποίησε και ενίσχυσε τους νόμους της, εναρμονίζοντας τον ορισμό των τρομοκρατικών εγκλημάτων και ποινικοποιώντας τις μετακινήσεις που συνδέονται με τρομοκρατική δράση, την εκπαίδευση για τρομοκρατική δράση και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Με την υποστήριξη του Κέντρου Αριστείας του
Δικτύου Ευαισθητοποίησης για τη Ριζοσπαστικοποίηση (RAN), η ΕΕ κλιμακώνει τις προσπάθειες για πρόληψη
της ριζοσπαστικοποίησης και για την αντιμετώπιση του προβλήματος της επιστροφής ξένων τρομοκρατών μαχητών. Μέσω του φόρουμ της ΕΕ για το διαδίκτυο, η Επιτροπή διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των βασικών
εταιρειών του διαδικτύου, των αρχών επιβολής του νόμου και της κοινωνίας των πολιτών με στόχο τον περιορισμό της πρόσβασης σε παράνομο διαδικτυακό περιεχόμενο και την παροχή αποτελεσματικών εναλλακτικών
αφηγημάτων που αντικρούουν την τρομοκρατική προπαγάνδα.
Για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης απειλής του ηλεκτρονικού εγκλήματος και των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, η Επιτροπή πρότεινε μέτρα για την ενίσχυση των δομών και των ικανοτήτων της ΕΕ στον τομέα της
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, όπως η αναβάθμιση του ρόλου του οργανισμού της ΕΕ για την ασφάλεια στον
κυβερνοχώρο (Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών), με την πλήρη συνεργασία των κρατών μελών.
Χάρη στη Συνθήκη του Σένγκεν, οι έλεγχοι σε πολλά εσωτερικά σύνορα της ΕΕ έχουν σταδιακά καταργηθεί.
Η μεταναστευτική κρίση και το μεταβαλλόμενο τοπίο στον τομέα της ασφάλειας τα τελευταία χρόνια κατέδειξαν ότι ο χώρος Σένγκεν χρειάζεται ισχυρά εξωτερικά σύνορα. Το 2017 η ΕΕ θέσπισε νέους κανόνες για τα
εξωτερικά σύνορα του Σένγκεν, ενισχύοντας τους ελέγχους για όλους τους διερχομένους με τη χρησιμοποίηση
σχετικών βάσεων δεδομένων, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι δεν αποτελούν απειλή για τη δημόσια πολιτική ή την
εσωτερική ασφάλεια. Επιπροσθέτως, περισσότεροι από 1 700 αξιωματικοί από τον νέο Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής συνδράμουν εφεξής στις περιπολίες τους τους εθνικούς συνοριοφύλακες
των κρατών μελών σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/borders-and-security_el

@EUHomeAffairs
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Η ΕΕ προσφέρει στους πολίτες της έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα. Ο γενικός στόχος της ένωσης ασφάλειας είναι να καταστήσει αυτόν τον χώρο ασφαλέστερο. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη συνεργάζονται με κοινό στόχο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης, των σοβαρών μορφών
εγκληματικότητας, του οργανωμένου εγκλήματος και του ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Οικονομία,
δημοσιονομικά
θέματα και ευρώ
Η οικονομική και νομισματική
ένωση και το ευρώ αποτελούν
τα κοινά θεμέλια για μεγαλύτερη
σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία
σε όλη την Ευρώπη.
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Η οικονομική και νομισματική ένωση ενοποιεί και ολοκληρώνει τις οικονομίες της ΕΕ μέσω συντονισμένων οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών, κοινής νομισματικής πολιτικής και κοινού νομίσματος, του ευρώ. Αποτελεί
ένα πανίσχυρο εργαλείο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την επίτευξη ανάπτυξης, κοινωνικής δικαιοσύνης και
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, αλλά παραμένει ημιτελής και πρέπει να ολοκληρωθεί.
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Τι κάνει η ΕΕ
Οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές πολιτικές στη ζώνη του
ευρώ και την ΕΕ έχουν ως στόχο:
●●
●●

●●

●●

http://bit.ly/2A46OX6

●●

●●

●●

την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης·
την προώθηση της μακροοικονομικής και δημοσιονομικής σταθερότητας·
την αποτελεσματικότερη λειτουργία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης·
την τόνωση των επενδύσεων·
την πρόληψη ή αποκατάσταση των μακροοικονομικών ανισορροπιών·
την παροχή συνδρομής για τον συντονισμό των εθνικών διαρθρωτικών πολιτικών· και
την προαγωγή της ευημερίας των χωρών εκτός ΕΕ.

Ως απάντηση στην οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, ενισχύθηκε η οικονομική διακυβέρνηση
της ΕΕ μέσω βελτιώσεων στο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, δηλαδή στους δημοσιονομικούς κανόνες
που οφείλουν να ακολουθούν τα κράτη μέλη για τη διευκόλυνση και διατήρηση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Χώρες που ήταν αποκλεισμένες από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, όπως η Ελλάδα, έλαβαν οικονομική ενίσχυση και στήριξη σε επίπεδο πολιτικών, ενώ συστήθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας
ως η μόνιμη λύση της ζώνης του ευρώ για ανάλογες περιπτώσεις.
Θεσπίστηκε επίσης η διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών για την παρακολούθηση και διόρθωση δυνητικά προβληματικών οικονομικών τάσεων σε μεμονωμένα κράτη και την αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων σε άλλους.
Το ευρώ, που τέθηκε σε κυκλοφορία το 2002 και χρησιμοποιείται από 339 και πλέον εκατομμύρια ανθρώπους
σε 19 κράτη μέλη, είναι το δεύτερο σημαντικότερο διεθνές νόμισμα μετά το δολάριο ΗΠΑ. Το κοινό νόμισμα
είναι πρακτικό για τους πολίτες και καλό για τις επιχειρήσεις, και αποτελεί μείζον επίτευγμα της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης.
Το ύψους 315 δισεκατ. ευρώ Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, το οποίο εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2014,
επιδιώκει να επαναφέρει τις επενδύσεις στα επίπεδα πριν από την κρίση του 2008. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων είχε ήδη κινητοποιήσει περισσότερα από 236,1 δισεκατ. ευρώ σε εγκεκριμένες επενδύσεις έως τον Σεπτέμβριο του 2017. Περίπου 454 000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας
κεφαλαιοποίησης αναμένεται να επωφεληθούν από καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση ως αποτέλεσμα
της ενίσχυσης από το Tαμείο.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/economy-finance-and-euro_el
Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Έγγραφο προβληματισμού σχετικά με την εμβάθυνση της οικονομικής
και νομισματικής ένωσης

facebook.com/EUeconomy

@ecfin

Επιχειρήσεις
και βιομηχανία
Η ΕΕ έχει ως στόχο να βελτιώσει
την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας
και των επιχειρήσεων και να προωθήσει
την απασχόληση και την ανάπτυξη σε
ένα περιβάλλον φιλικό για τις επιχειρήσεις.

●●

●●

●●

●●
●●

http://bit.ly/2n2DlHY

την ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης και την προώθηση της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών·
την προώθηση της καινοτομίας ως μέσου δημιουργίας νέων πηγών
οικονομικής ανάπτυξης·
την ενθάρρυνση των μικρών επιχειρήσεων και την προώθηση του
επιχειρηματικού πνεύματος·
την εγγύηση μιας αγοράς αγαθών σε επίπεδο ΕΕ· και
τη μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων από την παρουσία της ΕΕ
στο διάστημα.

Τι κάνει η ΕΕ

Η ΕΕ είναι σταθερά προσηλωμένη στην παροχή συνδρομής στις επιχειρήσεις και στη βιομηχανία ώστε να είναι ανταγωνιστικές και να παράγουν ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. Ο στόχος είναι να καταστούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες ευφυέστερες,
πιο καινοτόμες και πιο βιώσιμες. Η βιομηχανική πολιτική συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα διαμορφώνοντας
τις κατάλληλες συνθήκες πλαισίωσης (όπως η έξυπνη νομοθεσία και η ανάπτυξη δεξιοτήτων). Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ανέπτυξε κλαδικά σχέδια δράσης και νομοθεσία για τη στήριξη δέκα και πλέον κρίσιμων βιομηχανικών
κλάδων, όπως οι κλάδοι των χημικών, του αυτοκινήτου, των τροφίμων, της υγείας, της βιοτεχνολογίας και της
αεροναυπηγικής. Η Επιτροπή είναι επίσης υπεύθυνη για τομείς με γεωστρατηγική σημασία και υψηλό βαθμό
κρατικής παρέμβασης, όπως η άμυνα, η ασφάλεια και το διάστημα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Επενδυτικό
Σχέδιο για την Ευρώπη. Στο πλαίσιο του Σχεδίου, συστάθηκε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων
με στόχο την κινητοποίηση επενδύσεων ανά την Ευρώπη. Έως τον Σεπτέμβριο του 2017 το Ταμείο είχε ήδη κινητοποιήσει περισσότερα από 236,1 δισεκατ. ευρώ σε εγκεκριμένες επενδύσεις. Το Ταμείο παρέχει εγγυήσεις για
τη στήριξη έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με έμφαση στις υποδομές,
στην καινοτομία και στις μικρότερες επιχειρήσεις. Περίπου 454 000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης αναμένεται να επωφεληθούν από καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση ως
αποτέλεσμα της ενίσχυσης από το Ταμείο. Η Επιτροπή διαχειρίζεται επίσης προγράμματα της ΕΕ για τη στήριξη
της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, μεταξύ άλλων τα εξής:
●●
●●
●●

COSME — το πρόγραμμα για την επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·
«Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την καινοτομία·
Galileo για τη δορυφορική πλοήγηση και Copernicus για τη γεωσκόπηση.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://europa.eu/european-union/topics/enterprise_el

@EU_Growth/@EEN_EU
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Η πολιτική της ΕΕ για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία σχεδιάστηκε με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος, την προώθηση ενός κλίματος που θα ευνοεί την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία θέσεων
εργασίας και, τέλος, τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης και της πρόσβασης στις αγορές για τις μικρές επιχειρήσεις.
Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων στην ΕΕ και διασφαλίζουν τα δύο τρίτα της συνολικής απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα. Οι πολιτικές της ΕΕ ενθαρρύνουν τη δημιουργία
νέων επιχειρήσεων και στηρίζουν τις προσπάθειες επέκτασης των καινοτόμων επιχειρήσεων. Η αναβάθμιση εμπορικών συμφωνιών ανοίγει αγορές για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, ενώ είναι δυνατή η λήψη μέτρων για την αποτροπή
φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού από χώρες εκτός της ΕΕ. Έως το 2020 η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο:

Ενιαία αγορά
Η ενιαία αγορά είναι ένα από
τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ΕΕ.
Αποτελεί κινητήριο μοχλό για
την ανάπτυξη και την απασχόληση
και διευκολύνει την καθημερινότητα
των ανθρώπων και των επιχειρήσεων.

Η Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Έ ν ω σ η : Τ ι είν α ι κ α ι τ ι κ ά ν ε ι
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Χάρη στην ενιαία αγορά (ενίοτε καλείται και εσωτερική αγορά), οι άνθρωποι, τα εμπορεύματα, οι υπηρεσίες και τα
κεφάλαια μπορούν να κυκλοφορούν και να διακινούνται στην ΕΕ με την ίδια σχεδόν ευκολία που κυκλοφορούν στο
εσωτερικό μιας χώρας. Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να σπουδάζουν, να κατοικούν, να εργάζονται και να συνταξιοδοτούνται σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ και να απολαμβάνουν προϊόντα από όλη την Ευρώπη.
Εκατοντάδες τεχνικοί, νομικοί και γραφειοκρατικοί φραγμοί στο ελεύθερο εμπόριο και την ελεύθερη κυκλοφορία
μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ καταργήθηκαν, ώστε να διευκολυνθεί η λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες επέκτειναν τις δραστηριότητές τους και ο ανταγωνισμός συνέβαλε στη μείωση των τιμών και
στην αύξηση των επιλογών για τους καταναλωτές. Λόγου χάρη, οι τηλεφωνικές κλήσεις στην Ευρώπη κοστίζουν
σήμερα πολύ λιγότερο, ενώ μειώθηκαν σημαντικά οι αεροπορικοί
ναύλοι και δημιουργήθηκαν νέα δρομολόγια. Παράλληλα, η ΕΕ
μεριμνά ώστε οι μεγαλύτερες αυτές ελευθερίες να μην υπονομεύουν τη δικαιοσύνη, την προστασία των καταναλωτών ή την
περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Τι κάνει η ΕΕ

http://bit.ly/2jlDcdD
●●

●●

●●

●●

●●
●●

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τις αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη στα κράτη μέλη για την παρακολούθηση και εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων, έτσι ώστε τόσο οι ιδιώτες όσο
και οι επιχειρήσεις να μπορούν να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά. Ωστόσο, εξακολουθούν να
υπάρχουν ορισμένα εμπόδια για μια πλήρως λειτουργική ενιαία
αγορά. Η ΕΕ επιδιώκει συγκεκριμένα:

την εξάλειψη των υφιστάμενων ρυθμιστικών ή διοικητικών φραγμών που εμποδίζουν τους πολίτες να αγοράζουν ή να πουλούν εύκολα αγαθά και υπηρεσίες από άλλο κράτος μέλος ή σε άλλο κράτος μέλος·
τη διευκόλυνση των εταιρειών —μεγάλων και μικρών— στην άντληση κεφαλαίων μέσω του Επενδυτικού
Σχεδίου για την Ευρώπη και της ένωσης κεφαλαιαγορών·
την ενθάρρυνση των εργαζομένων να εργαστούν σε άλλες χώρες της ΕΕ με στόχο την πλήρωση θέσεων
και την κάλυψη της ανάγκης για ειδικές δεξιότητες, μεταξύ άλλων μέσω της ευρωπαϊκής επαγγελματικής
κάρτας και της πύλης EURES για την επαγγελματική κινητικότητα·
την πρόληψη του κοινωνικού ντάμπινγκ — δηλαδή της πρακτικής χρησιμοποίησης φθηνότερου εργατικού
δυναμικού και μετεγκατάστασης της παραγωγής σε χώρα ή περιοχή με χαμηλούς μισθούς·
την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών φορολογικών αρχών· και
την καθιέρωση κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών στην ΕΕ και την επιβολή εισφοράς επί
των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Παράλληλα με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς που εγγυώνται την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, οι
πολίτες της ΕΕ δεν χρειάζονται διαβατήριο για ταξίδια εντός του χώρου Σένγκεν, ο οποίος σήμερα περιλαμβάνει
τα κράτη μέλη της ΕΕ (εκτός της Βουλγαρίας, της Ιρλανδίας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Ρουμανίας και του
Ηνωμένου Βασιλείου), καθώς και την Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Μεριμνώντας για
την ασφάλεια στον χώρο Σένγκεν, οι χώρες αυτές έχουν εντείνει τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ
και έχουν ενισχύσει την αστυνομική συνεργασία.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/single-market_el

facebook.com/EU.Growth/

@EU_Growth

Ψηφιακή οικονομία
και κοινωνία
Η ψηφιακή ενιαία αγορά της ΕΕ έχει
ως στόχο τη δημιουργία ευκαιριών
για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και
την εδραίωση της θέσης της Ευρώπης
στην παγκόσμια πρωτοπορία
της ψηφιακής οικονομίας.

Τι κάνει η ΕΕ

http://Europa.eu/!jd83xG

Η κεντρική ιδέα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς είναι η μετάβαση
από τις 28 εθνικές αγορές σε έναν ενιαίο χώρο όπου οι ιδιώτες
και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να συναλλάσσονται, να καινοτομούν και να αλληλεπιδρούν νόμιμα, με ασφάλεια και χωρίς μεγάλο κόστος, διευκολύνοντας έτσι τις ζωές τους. Προϋποθέτει
ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αξιοποιούν πλήρως τις νέες
τεχνολογίες· και ότι ιδίως οι μικρές επιχειρήσεις θα μπορούν να
βρίσκονται οπουδήποτε στην ΕΕ «με το πάτημα ενός κουμπιού».
Η επίτευξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα μπορούσε δυνητικά
να συνεισφέρει 415 δισεκατ. ευρώ ετησίως στην οικονομία της
ΕΕ και να δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Από τον Μάιο του 2015 έως σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τηρήσει τις 35 δεσμεύσεις για ανάληψη δράσης
που είχε ανακοινώσει στη στρατηγική της για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Εστιάζει πλέον στην υλοποίηση των
προτάσεων για το καλό των πολιτών της ΕΕ. Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα από τα μέτρα που έχουν ήδη
ληφθεί:
●●

●●

●●

●●

●●

Τα τέλη περιαγωγής καταργήθηκαν τον Ιούνιο 2017, ώστε να μπορούν όλοι να χρησιμοποιούν το κινητό
τηλέφωνο και κάθε άλλη φορητή συσκευή τους όταν ταξιδεύουν εντός της ΕΕ καταβάλλοντας τα ίδια τέλη
όπως και στη χώρα τους.
Συμφωνήθηκαν αυστηροί νέοι ενωσιακοί κανόνες σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η Επιτροπή πρότεινε μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι κάτοικοι της ΕΕ θα έχουν την καλύτερη δυνατή
σύνδεση στο διαδίκτυο, ενώ η πρωτοβουλία WiFi4EU στηρίζει την εγκατάσταση δωρεάν δημόσιων σημείων πρόσβασης Wi-Fi (Wi-Fi hotspots) σε τοπικές κοινότητες ανά την ΕΕ.
Ένας από τους κεντρικούς στόχους της ΕΕ είναι η καλύτερη προστασία των Ευρωπαίων στην ψηφιακή εποχή. Η Επιτροπή έχει προτείνει, για τον σκοπό αυτό, νέα εργαλεία που αναμένεται ότι θα συμβάλουν στην
προάσπιση των ατόμων και των επιχειρήσεων απέναντι στις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.
Από το 2018 και εξής η εφαρμογή των νέων κανόνων της ΕΕ για τη φορητότητα θα συνεπάγεται ότι όλοι θα
μπορούν να χρησιμοποιούν πλήρως τις διαδικτυακές συνδρομές τους σε ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα, ηλεκτρονικά βιβλία (e-books), βιντεοπαιχνίδια και μουσικές υπηρεσίες, όταν ταξιδεύουν εντός της ΕΕ,
με τον ίδιο τρόπο όπως και στη χώρα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en

facebook.com/DigitalSingleMarket

@DSMeu
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Όλο και περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες παρέχονται διαδικτυακά ή διατίθενται σε ψηφιακή μορφή. Ωστόσο,
υπάρχουν ακόμη εμπόδια τα οποία λειτουργούν αποτρεπτικά για την επιχειρηματικότητα, τις αγορές ή την πρόσβαση
σε ψηφιακό περιεχόμενο σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα εμπόδια αυτά μπορεί να είναι η επιβολή τελών, ο γεωγραφικός αποκλεισμός, ακόμη και η έλλειψη διαδικτυακής πρόσβασης ή ψηφιακών δεξιοτήτων. Πολλοί άνθρωποι είναι
αποκλεισμένοι από τη μεγαλύτερη δυνατή ποικιλία διαδικτυακών προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ οι εταιρείες δεν
μπορούν να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους στο εύρος που θα επιθυμούσαν ή να επωφεληθούν από ψηφιακές
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Απασχόληση
και κοινωνικές
υποθέσεις
Η ΕΕ συμβάλλει στη δημιουργία περισσότερων
και καλύτερων θέσεων εργασίας ανά την
Ευρώπη και επιδιώκει αξιοπρεπή κοινωνικά
πρότυπα για όλους τους πολίτες της, μεταξύ
άλλων μέσω των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου ύψους 86,4 δισεκατ. ευρώ.
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Η αρμοδιότητα για τις πολιτικές απασχόλησης και τις κοινωνικές υποθέσεις επιμερίζεται μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγάγει την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις σε ύψιστη
προτεραιότητά της, με τη στήριξη του Επενδυτικού Σχεδίου για
την Ευρώπη.

Τι κάνει η ΕΕ
Οι πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων της ΕΕ
σχεδιάστηκαν με σκοπό:
τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ·
τη συνδρομή προς τους εργαζομένους κατά την αναζήτηση εργασίας στη δική τους ή σε άλλη χώρα της ΕΕ·
http://europa.eu/!fJ97VH
●● την προώθηση των δεξιοτήτων και της επιχειρηματικότητας·
●● τον συντονισμό και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·
●●
τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας μέσω κοινών ελάχιστων προτύπων·
●●
την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας· και
●●
την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.
●●

●●

Οι πολιτικές αυτές συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στην απασχόληση, την
κοινωνική ένταξη και την εκπαίδευση. Η ΕΕ παρέχει και συντονίζει τη χρηματοδότηση για τη συνδρομή των κρατών
μελών ώστε να επενδύσουν στον άνθρωπο (σε τομείς όπως η παιδική φροντίδα, η υγειονομική περίθαλψη, η κατάρτιση, οι προσβάσιμες υποδομές και η συνδρομή στην αναζήτηση εργασίας) και να μεταρρυθμίσουν τα συστήματα
κοινωνικής ασφάλισής τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο επενδύει 86,4 δισεκατ. ευρώ προκειμένου να βοηθήσει εκατομμύρια Ευρωπαίους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να βρουν καλύτερη εργασία. Οι Εγγυήσεις για τη
Νεολαία (8,8 δισεκατ. ευρώ) στηρίζουν την απασχόληση των νέων μεριμνώντας ώστε να προσφέρεται σε όλους τους
νέους κάτω των 25 ετών μια ποιοτική, συγκεκριμένη πρόταση για εργασία, μαθητεία, πρακτική άσκηση ή συνέχιση
της εκπαίδευσης εντός τεσσάρων μηνών από την ολοκλήρωση της τυπικής εκπαίδευσης ή την απώλεια της εργασίας τους. Η πρωτοβουλία «Διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων» βοηθά τους ενήλικες να αποκτήσουν βασικές
δεξιότητες όπως η ανάγνωση, η γραφή ή η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η ΕΕ
βοηθά τα κράτη μέλη να παράσχουν στους εργαζομένους μια δεύτερη ευκαιρία για βελτίωση των δεξιοτήτων τους.
Ενώ η κοινωνική ασφάλιση παραμένει στην αρμοδιότητα του κάθε κράτους μέλους, η ΕΕ δημιουργεί γέφυρες μεταξύ των εθνικών συστημάτων για τους πολίτες που μετακινούνται μεταξύ των χωρών. Οι κανόνες της ΕΕ για τον
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης δεν αντικαθιστούν τα εθνικά συστήματα, αλλά προστατεύουν τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων όταν μετακινούνται εντός της ΕΕ (και της Ελβετίας, της
Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας). Η ΕΕ προστατεύει επίσης τους εργαζομένους μέσω νομοθεσίας για
τον περιορισμό των ωρών εργασίας, την αντιμετώπιση των διακρίσεων στον χώρο εργασίας, την επίτευξη ασφαλέστερων συνθηκών εργασίας και μεριμνά ώστε να λαμβάνουν αποζημίωση σε περίπτωση τραυματισμού εν ώρα
εργασίας. Για την παροχή νέων και πιο αποτελεσματικών δικαιωμάτων για τους πολίτες, ο ευρωπαϊκός πυλώνας
κοινωνικών δικαιωμάτων κατοχυρώνει τις αρχές και τα δικαιώματα που συνδέονται με την ισότητα ευκαιριών στην
αγορά εργασίας, τις δίκαιες συνθήκες εργασίας και την κοινωνική προστασία. Το EURES, η Ευρωπαϊκή Πύλη για την
Επαγγελματική Κινητικότητα, φέρνει επίσης σε επαφή άτομα που αναζητούν εργασία και εταιρείες που προσφέρουν εργασία σε όλη την ΕΕ, αλλά και στην Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/employment-and-social-affairs_el
Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Έγγραφο προβληματισμού για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης
facebook.com/socialeurope

@EU_Social

Εκπαίδευση
και κατάρτιση
Η ΕΕ συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας
της εκπαίδευσης ενθαρρύνοντας τη συνεργασία
μεταξύ των κρατών μελών και συμπληρώνοντας
τις εθνικές δράσεις. Το πρόγραμμα Erasmus+
προσφέρει ευκαιρίες σε άτομα όλων των ηλικιών
και παρέχει τη δυνατότητα κυρίως σε νέους να
σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να αποκτήσουν
εργασιακή εμπειρία ή να εργαστούν ως εθελοντές
στο εξωτερικό.

Τι κάνει η ΕΕ
Οι χώρες της ΕΕ είναι αρμόδιες για τα συστήματα εκπαίδευσης και
κατάρτισής τους, αλλά η ΕΕ τις βοηθά να βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαίδευσής τους με ανταλλαγή ορθών πρακτικών, καθορισμό στόχων και κριτηρίων αναφοράς και παροχή χρηματοδότησης και εμπειρογνωσίας. Η στρατηγική της ΕΕ για την εκπαίδευση
και την κατάρτιση έχει ως στόχο την επίτευξη των ακόλουθων
στόχων έως το 2020:
πραγμάτωση της διά βίου μάθησης και της κινητικότητας·
βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκhttp://bit.ly/2znJ3pN
παίδευσης και της κατάρτισης·
●● π ροώθηση της ισότητας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά· και
●●
ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του επιχειρηματικού πνεύματος, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
●●
●●

Το Erasmus+, το πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, συμβάλλει
στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων προωθώντας την προσωπική ανάπτυξη και βελτιώνοντας τις δεξιότητες και την απασχολησιμότητά τους. Με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 14,7 δισεκατ. ευρώ, αναμένεται
ότι θα βοηθήσει περισσότερα από 4 εκατομμύρια (κυρίως νεαρά) άτομα να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να
αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία ή να εργαστούν ως εθελοντές σε άλλη χώρα. Το Erasmus+ βελτιώνει τις εργασιακές προοπτικές και την προσωπική εξέλιξη των νέων παρέχοντάς τους τις δεξιότητες που χρειάζονται στην
αγορά εργασίας και στην κοινωνία, σήμερα και στο μέλλον.
Η ΕΕ έχει αναλάβει μια σειρά άλλων πρωτοβουλιών για τη διευκόλυνση των σπουδών, της κατάρτισης ή της εργασίας στο εξωτερικό. Οι ευρωπαϊκές χώρες, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι εργοδότες συνεργάζονται με
στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης μέσω της διαδικασίας της Κοπεγχάγης.
Ένα από τα αποτελέσματα είναι το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και το δίκτυο για τη διασφάλιση της ποιότητας, τα οποία βοηθούν όσους το επιθυμούν
να εργαστούν και να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Η διαδικασία της Μπολόνια και ο ευρωπαϊκός χώρος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διευκολύνουν τη μετακίνηση μεταξύ εκπαιδευτικών συστημάτων εντός της Ευρώπης
προάγοντας την αμοιβαία αναγνώριση των περιόδων σπουδών, τα συγκρίσιμα προσόντα και τις ομοιόμορφες
προδιαγραφές ποιότητας.
Τα έγγραφα Europass βοηθούν τους εργαζομένους να υποβάλουν αίτηση για θέσεις εργασίας στο εξωτερικό
παρουσιάζοντας τις δεξιότητες και τα προσόντα τους σε ένα τυποποιημένο μορφότυπο που ισχύει για όλη την
Ευρώπη και είναι πιο εύκολα κατανοητό από τους εργοδότες.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/education-and-training_el

facebook.com/EUErasmusPlusProgramme
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Η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση αποτελεί το κλειδί για το μέλλον ενός ατόμου, ιδίως ενός νέου.
Σύμφωνα με έκθεση του 2015, στην ΕΕ εξακολουθούν να υπάρχουν περισσότερα από 4,4 εκατομμύρια άτομα που
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και ένας στους τέσσερις ενήλικες διαθέτει χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων, γεγονός
που δυσχεραίνει την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Έρευνα
και καινοτομία
Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για
την έρευνα και την καινοτομία με
προϋπολογισμό ύψους 77 δισεκατ. ευρώ
βοηθά την ΕΕ να δώσει ώθηση
στην ανάπτυξη και την απασχόληση
και να αντιμετωπίσει μερικές από
τις μεγαλύτερες προκλήσεις.
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Η έρευνα και η καινοτομία είναι καίριας σημασίας για την ευρωστία της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Βρίσκονται στο επίκεντρο των ενωσιακών πολιτικών που στοχεύουν στην τόνωση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και
των επενδύσεων, ενώ μας παρέχουν επίσης τη γνώση και τις λύσεις για την αντιμετώπιση, αφενός, προβλημάτων
επείγοντος χαρακτήρα, όπως η επιδημία της νόσου του Έμπολα το 2014 ή η μεταναστευτική κρίση, και, αφετέρου,
κοινωνικών προκλήσεων μακράς διάρκειας, όπως η υγεία, η κλιματική αλλαγή και η ενέργεια.
Την ίδια στιγμή, η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων παρεμβαίνοντας σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι μεταφορές και η ενέργεια, αποτελούν δε το σημείο εκκίνησης για
αμέτρητα νέα προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και τις οικονομικές επιδόσεις μας.

Τι κάνει η ΕΕ
Η ΕΕ είναι το μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής γνώσης στον κόσμο, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ένα τρίτο της παγκόσμιας
παραγωγής επιστήμης και τεχνολογίας. Ωστόσο, υπό το φως του
αυξανόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού, η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει τις επιδόσεις της όσον αφορά τη μετατροπή των εξαιρετικών
ερευνητικών και καινοτόμων ιδεών σε επιτυχημένα προϊόντα και
τεχνολογίες. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν το καθένα τη δική
του πολιτική έρευνας και τους δικούς του χρηματοδοτικούς μηhttp://bit.ly/2i3XUm3
χανισμούς, αλλά πολλά ζητήματα καίριας σημασίας μπορούν να
αντιμετωπιστούν καλύτερα με την προώθηση της συνεργασίας
μεταξύ ερευνητών και φορέων καινοτομίας σε διαφορετικές χώρες. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η έρευνα και η καινοτομία λαμβάνουν στήριξη σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως
μέσω του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».
Ο «Ορίζοντας 2020» είναι το μεγαλύτερο έως σήμερα πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, με
προϋπολογισμό ύψους 77 δισεκατ. ευρώ για περίοδο επτά ετών (2014-2020), χωρίς να συνυπολογίζονται οι
λοιπές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που θα προσελκύσουν τα κεφάλαια αυτά. Υπόσχεται ακόμη περισσότερα επιτεύγματα, ανακαλύψεις και παγκόσμιες πρωτιές μεταφέροντας τις σπουδαίες ιδέες από το εργαστήριο
στην αγορά.
Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» έχει τρεις βασικούς στόχους, που είναι οι εξής:
●●

●●

●●

προώθηση της επιστημονικής αριστείας, μεταξύ άλλων μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας,
και της κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών που συμμετέχουν σε δράσεις «Marie
Skłodowska-Curie»·
προώθηση της βιομηχανικής υπεροχής σε τομείς όπως οι νανοτεχνολογίες και η βιοτεχνολογία και μέσω της
παροχής ενίσχυσης σε εταιρείες και επιχειρηματίες· και
αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προκλήσεων για την κοινωνία μας, όπως η υγεία, οι μεταφορές, η ενέργεια, η κλιματική αλλαγή και η προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει επίσης την ανάπτυξη πολιτικών που θα ενθαρρύνουν την αριστεία στην έρευνα και θα προαγάγουν την καινοτομία. Οι νέες πολιτικές και δράσεις ομαδοποιούνται σε τρία βασικά θεματικά
πεδία: ανοικτή καινοτομία, ανοικτή επιστήμη και άνοιγμα στον κόσμο.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/research-and-innovation_el

facebook.com/EUScienceInnov

@EUScienceInnov

Περιφερειακή
πολιτική
Η περιφερειακή πολιτική απευθύνεται
σε όλες τις περιφέρειες και πόλεις
στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκοντας
τη στήριξη της απασχόλησης, της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων,
της οικονομικής ανάπτυξης και
της αειφορίας και τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Τι κάνει η ΕΕ
Η περιφερειακή πολιτική ενισχύει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη,
δίνοντας ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και βελτιώνοντας την
ποιότητα ζωής μέσω στρατηγικών επενδύσεων. Διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων της για να βοηθήσει τις λιγότερο
ανεπτυγμένες χώρες και περιοχές να καλύψουν τη διαφορά με
στόχο να αμβλυνθούν οι οικονομικές, κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες που εξακολουθούν να υφίστανται στην Ένωση.
Η περιφερειακή πολιτική αποτελεί συναρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών και των περιφερειών
τους, που επιλέγουν τα έργα τα οποία θα συγχρηματοδοτηθούν
από την ΕΕ, στο πλαίσιο προγραμμάτων που έχουν συμφωνηθεί
εκ των προτέρων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα κονδύλια της ΕΕ συμπληρώνονται πάντοτε από εθνικά (ιδιωτικά και/ή δημόσια) κεφάλαια.

http://bit.ly/1OPA6Yv

Κάθε πρόγραμμα εκπονείται μέσω συλλογικής διαδικασίας με τη συμμετοχή ενδιαφερομένων σε ευρωπαϊκό,
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. Αυτή η εταιρική
σχέση εκτείνεται σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού, ξεκινώντας από τον σχεδιασμό, περνώντας από τη
διαχείριση και υλοποίηση και φτάνοντας έως την παρακολούθηση και αξιολόγηση.
Μέσω των προγραμμάτων Interreg, η περιφερειακή πολιτική δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες και τις δυνατότητες των παραμεθόριων περιφερειών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 37 % του πληθυσμού της ΕΕ.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών και την αντιμετώπιση των διαφορετικών αναπτυξιακών αναγκών σε
όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, διατίθενται, για την περιφερειακή πολιτική, κονδύλια ύψους 259,7 δισεκατ. ευρώ,
δηλαδή το ένα τέταρτο του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ, για την περίοδο 2014-2020. Οι πόροι αυτοί
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση στρατηγικών υποδομών για τις μεταφορές και τις επικοινωνίες· την
ενθάρρυνση της μετάβασης σε μια οικονομία πιο φιλική προς το περιβάλλον· τη συνδρομή των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων ώστε να γίνουν πιο καινοτόμες και πιο ανταγωνιστικές· τη δημιουργία ευκαιριών για
νέες και μόνιμες θέσεις εργασίας· την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων· και την
οικοδόμηση μιας κοινωνίας με λιγότερους αποκλεισμούς. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Ευρωπαϊκά
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία διατίθενται εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/regional-policy_el

facebook.com/EUinmyregion

@EU_Regional
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Η επένδυση σε κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στις πόλεις San Ġwann, Galway και Cottbus, ο εκσυγχρονισμός των
αερολιμένων της Ρίγας και του Wrocław, η βελτίωση της αστικής κινητικότητας στην Αθήνα, στη Σόφια και στην ClujNapoca, η προστασία του Mont-Saint-Michel και η διαφύλαξη της Πομπηίας, η ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών
στην Κορνουάλη ή στη Λιθουανία, η ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ουτρέχτη και στο Paredes,
η αναστήλωση του ιστορικού κέντρου της Santa Coloma de Gramenet και της Λιέγης, ο εκσυγχρονισμός των υποδομών επεξεργασίας λυμάτων στις πόλεις Trenčín και Slavonski Brod και η προώθηση της χρήσης πληροφοριακών
τεχνολογιών σε πανεπιστήμια στη Λευκωσία και στη Λιουμπλιάνα — είναι μερικά μόνο από τα χιλιάδες έργα που
συγχρηματοδοτήθηκαν από την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ σε περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη.

Μεταφορές
Η πολιτική μεταφορών της ΕΕ βοηθά να κινείται
η ευρωπαϊκή οικονομία με την ανάπτυξη ενός
σύγχρονου δικτύου υποδομών που καθιστά
ταχύτερες και ασφαλέστερες τις μετακινήσεις,
προωθώντας παράλληλα τις πράσινες και
τις ψηφιακές τεχνολογίες.
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Η Ευρώπη χρειάζεται αποτελεσματικές μεταφορικές συνδέσεις ως μοχλό για την ώθηση του εμπορίου, της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Οι μεταφορές συνεισφέρουν ουσιαστικά στην οικονομία, αντιπροσωπεύοντας πάνω
από το 9 % της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της ΕΕ (συμβολή στην οικονομία). Μόνον η παροχή υπηρεσιών
μεταφοράς αντιστοιχούσε το 2015 σε ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ύψους περίπου 651 δισεκατ. ευρώ, ενώ προσφέρει εργασία σε περίπου 11 εκατομμύρια άτομα.
Η πολιτική μεταφορών της ΕΕ επικεντρώνεται στην άρση των εμποδίων μεταξύ των κρατών μελών και στη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών με δίκαιους όρους ανταγωνισμού για τα
διάφορα μέσα μεταφοράς και μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφοράς.

Τι κάνει η ΕΕ
http://bit.ly/2nCDPkJ

Χάρη στην πολιτική της ΕΕ, κατά την τελευταία εικοσαετία σημειώθηκε
σημαντική πρόοδος στον τομέα των μεταφορών, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ασφάλεια στους αιθέρες, στις θάλασσες και στους δρόμους της
Ευρώπης· αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όσους εργάζονται στον
τομέα των μεταφορών· περισσότερες και πιο οικονομικές επιλογές
όσον αφορά την κινητικότητα για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις·
και ταχεία μετάβαση σε πιο καθαρές λύσεις στον τομέα των μεταφορών και της ψηφιακής κινητικότητας.

Επιπρόσθετα:
●●

●●
●●

●●

τα φορτηγά μπορούν πλέον να εκτελούν μεταφορές σε χώρες εκτός της χώρας ταξινόμησής τους, ώστε να
μειωθούν οι περιπτώσεις που επιστρέφουν άδεια·
ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός διευκόλυνε τα αεροπορικά ταξίδια και μείωσε το κόστος τους·
οι σιδηροδρομικές εταιρείες που διαθέτουν άδεια μπορούν πλέον να παρέχουν υπηρεσίες οπουδήποτε
στην ΕΕ·
το άνοιγμα της αγοράς θαλάσσιων μεταφορών έδωσε στις ναυτιλιακές εταιρείες τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται σε περισσότερες χώρες.

Η ασφάλεια αποτελεί ζήτημα ύψιστης σημασίας. Ο αριθμός των θανάτων στο οδικό δίκτυο της Ευρώπης μειώθηκε στο μισό μεταξύ 1992 και 2010, ενώ μετά το 2010 σημειώθηκε περαιτέρω πρόοδος. Οι αεροπορικές εταιρείες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας απαγορεύεται να πραγματοποιούν πτήσεις στην Ευρώπη
και η ΕΕ θέσπισε αυστηρότερους κανόνες σε σχέση με την ασφάλεια στη θάλασσα. Η πολιτική μεταφορών της
ΕΕ βοηθά και προστατεύει τους ανθρώπους που μετακινούνται και με άλλους τρόπους. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν στην ΕΕ αεροπορικώς ή σιδηροδρομικώς, με πλοίο ή με λεωφορείο έχουν δικαιώματα όταν έρχονται
αντιμέτωποι με καθυστερήσεις ή ακυρώσεις.
Η πολιτική της ΕΕ για τις υποδομές μεταφορών, που χρηματοδοτείται μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την
Ευρώπη» και διαθέτει προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 24 δισεκατ. ευρώ, έχει ως στόχο τη σύνδεση της ηπείρου
από την Ανατολή έως τη Δύση και από τον Βορρά έως τον Νότο καλύπτοντας τα κενά μεταξύ των εθνικών δικτύων μεταφορών, την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης που παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της ενιαίας
αγοράς και την άρση τεχνικών εμποδίων όπως τα μη συμβατά πρότυπα στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Η ΕΕ
στηρίζει την έρευνα και την καινοτομία και την αποτελεσματική αξιοποίηση των νέων πράσινων τεχνολογιών στον
τομέα των μεταφορών, π.χ. μέσω νέων κανόνων οι οποίοι προάγουν τις τεχνολογίες για τα καθαρά οχήματα. Η ΕΕ
καθοδηγεί επίσης τη μετάβαση προς τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη οδήγηση.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/transport_el

@Transport_EU

Γεωργία και
αγροτική ανάπτυξη
Η κοινή γεωργική πολιτική εξασφαλίζει σταθερό
εφοδιασμό σε τρόφιμα, τα οποία παράγονται
με βιώσιμο τρόπο, σε προσιτές τιμές για
τα 500 εκατομμύρια καταναλωτών της ΕΕ.
Στηρίζει επίσης την απασχόληση και
την ανάπτυξη της υπαίθρου.

Τι κάνει η ΕΕ
Η κοινή γεωργική πολιτική παρέχει στήριξη με τους εξής τρόπους:
●●

●●

●●

Άμεσες ενισχύσεις που στηρίζουν το εισόδημα των γεωργών: Η γεωργία είναι μια δαπανηρή απασχόληση
εκτεθειμένη σε κινδύνους. Οι καιρικές συνθήκες και οι συνθήκες στην αγορά των γεωργικών προϊόντων
είναι πολλές φορές απρόβλεπτες· ως αποτέλεσμα, η αγροτική παραγωγή και το αγροτικό εισόδημα μπορεί
να επηρεαστούν δυσμενώς. Αυτό είναι αρνητικό για τους αγρότες, αλλά και για τους καταναλωτές, καθώς
μπορεί να υπάρξουν επιπτώσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Για τον λόγο αυτό, η μερίδα του
λέοντος του αγροτικού προϋπολογισμού (72 %) διατίθεται για άμεσες ενισχύσεις στους αγρότες υπό την
προϋπόθεση ότι τηρούν αυστηρούς κανόνες στους τομείς της ασφάλειας προϊόντων, του περιβάλλοντος,
της υγείας και της ορθής μεταχείρισης των ζώων. Στα οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα περιλαμβάνονται η προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας και η διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων, η οποία
είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος δέσμευσης του άνθρακα, που συμβάλλει έτσι στην αντιμετώπιση
της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Με τις άμεσες ενισχύσεις οι αγρότες αμείβονται για την παροχή δημόσιων
αγαθών που ωφελούν την κοινωνία συνολικά, τα οποία δεν πληρώνονται από την αγορά.
Μέτρα στήριξης της αγοράς με στόχο την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων, όπως μια ξαφνική πτώση
της ζήτησης λόγω υγειονομικής απειλής, μια πτώση των τιμών λόγω προσωρινής υπερπροσφοράς ή οι
επιπτώσεις απρόβλεπτων γεωπολιτικών εξελίξεων.
Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (με τη συγχρηματοδότηση των κρατών μελών) τα οποία ενθαρρύνουν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα με στόχο να καταστήσουν την ύπαιθρο ελκυστική ως τόπο
διαμονής και εργασίας. Εδώ περιλαμβάνονται ο εκσυγχρονισμός των αγροκτημάτων και η ενίσχυση των
νέων αγροτών, καθώς και η παραγωγή παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων διατροφής.

Η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από τη γεωργία και τη δασοκομία και η προώθηση της
αποδοτικής χρήσης των πόρων και της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, αποτελούν επίσης κορυφαίες προτεραιότητες, αντιπροσωπεύοντας το 51,7 % (περίπου 51 δισεκατ. ευρώ) του συνολικού προϋπολογισμού για την αγροτική ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/agriculture_el
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http://bit.ly/2i4QezO

Η κοινή γεωργική πολιτική εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη
της ΕΕ και χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Παρέχει στήριξη στον κλάδο των γεωργικών προϊόντων διατροφής της
ΕΕ, έναν από τους σημαντικότερους τομείς της οικονομίας, ο οποίος αντιπροσωπεύει περίπου 44 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Το
2016 επενδύθηκαν περίπου 61 δισεκατ. ευρώ (γύρω στο 38 %
του προϋπολογισμού της ΕΕ), αφενός ως ενίσχυση στους αγρότες
για την παραγωγή προϊόντων διατροφής με βιώσιμες μεθόδους
και παράλληλα για την ώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και
του δυναμισμού της υπαίθρου. Η κοινή γεωργική πολιτική υποστηρίζει επίσης τη χρήση γεωργικών πρακτικών φιλικών προς το
περιβάλλον και το κλίμα ανά την ΕΕ και ενθαρρύνει τις υγιεινές
συνήθειες ζωής.

Θαλάσσια πολιτική
και αλιεία
Η ΕΕ προστατεύει τις θάλασσες και
τους ωκεανούς μας διασφαλίζοντας
ταυτόχρονα ότι παραμένουν οικονομικά
και περιβαλλοντικά βιώσιμοι ως κινητήριος
μοχλός για την απασχόληση, την ανάπτυξη
και την καινοτομία.
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Οι θάλασσες και οι ωκεανοί αποτελούν κινητήριο μοχλό της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η «γαλάζια» οικονομία αντιπροσωπεύει αδρομερώς 5,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σχεδόν 500 δισεκατ. ευρώ ετησίως. «Γαλάζια ανάπτυξη» είναι η στρατηγική για την αξιοποίηση του δυναμικού βιώσιμης ανάπτυξης
του θαλάσσιου και του ναυτιλιακού τομέα συνολικά.
Η κοινή αλιευτική πολιτική της ΕΕ έχει ως στόχο να διασφαλίσει την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική
βιωσιμότητα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (εκτροφή ιχθύων υπό ελεγχόμενες συνθήκες), ώστε να μπορούν να αποτελέσουν πηγή υγιεινής τροφής για τη σημερινή και για τις μελλοντικές γενιές πολιτών της ΕΕ. Στόχοι
της είναι η ενθάρρυνση ενός δυναμικού και ταυτόχρονα βιώσιμου αλιευτικού κλάδου, συμπεριλαμβανομένης της
διατήρησης των αλιευτικών πόρων και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που θα εξασφαλίζει επίσης
ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης για τις αλιευτικές κοινότητες.

Τι κάνει η ΕΕ
Οι θάλασσες και οι ωκεανοί μάς παρέχουν όχι μόνο τροφή, δουλειά, μέσα μεταφοράς και αναψυχής, αλλά —χάρη στην έρευνα
και την τεχνολογική πρόοδο— μας παρέχουν και φάρμακα, ανόργανα στοιχεία και πηγές ανανεώσιμης ενέργειας. Παράλληλα με
την υποστήριξη των νέων αυτών ευκαιριών, η ΕΕ διαδραματίζει
επίσης σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της υπεύθυνης και βιώσιμης εκμετάλλευσης των θαλασσών, τόσο στην Ευρώπη όσο και
σε παγκόσμιο επίπεδο.

http://bit.ly/2BmceKw

Η ΕΕ έχει θεσπίσει τις προστατευόμενες θαλάσσιες ζώνες για
τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, μαζί με τις υπηρεσίες που παρέχουν τα εν λόγω οικοσυστήματα. Στις περιοχές αυτές η ανθρώπινη δραστηριότητα
περιορίζεται στις εργασίες διατήρησης.

Η κοινή αλιευτική πολιτική χρηματοδοτείται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, το οποίο, για
την περίοδο 2014-2020, διαθέτει περισσότερα από 6,4 δισεκατ. ευρώ με στόχο τη στήριξη των αλιέων, ώστε
να προσαρμοστούν στη βιώσιμη αλιεία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τον κλάδο και τη διαφοροποίηση
της οικονομίας στις παράκτιες κοινότητες. Το Ταμείο παρέχει συγχρηματοδότηση προκειμένου να συνδράμει τα
κράτη μέλη στην υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και έργων, που θα συμβάλουν στην επίτευξη των
στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Επίσης, η κοινή αλιευτική πολιτική περιλαμβάνει δέσμη κανόνων για τη
διαχείριση των ευρωπαϊκών αλιευτικών στόλων και για τη διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων. Τα ιχθυαποθέματα μπορεί να είναι ανανεούμενα, δεν παύουν ωστόσο να είναι πεπερασμένα. Με στόχο την πρόληψη της
υπεραλίευσης, ισχύουν ποσοστώσεις προκειμένου τα κράτη μέλη να θέτουν όρια στις ποσότητες που μπορούν
να αλιεύονται από το κάθε είδος. Με στόχο να εξαλειφθεί η σπάταλη πρακτική της απόρριψης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων από τους αλιευτικούς στόλους, εφαρμόζεται σταδιακά η υποχρέωση εκφόρτωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/maritime-affairs-and-fisheries_el

facebook.com/EUmaritimefish

@EU_MARE

Δράση
για το κλίμα
Η ΕΕ καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες
για τη μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου, την παρότρυνση άλλων
χωρών που συγκαταλέγονται στους βασικούς
ρυπαίνοντες να αναλάβουν σθεναρότερη δράση
και την αντιμετώπιση των αναπόφευκτων
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Τι κάνει η ΕΕ

http://bit.ly/1b1Kgp2

Για να παραμείνει η κλιματική αλλαγή κάτω από τα επικίνδυνα
όρια, η διεθνής κοινότητα συμφώνησε ότι η μέση αύξηση της
θερμοκρασίας παγκοσμίως πρέπει να συγκρατηθεί ώστε να μην
ξεπεράσει τους 2 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, με
την επιδίωξη η αύξηση να περιοριστεί στον 1,5 °C. Η λήψη μέτρων
για την κλιματική αλλαγή σήμερα μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή του οικονομικού κόστους και του κόστους σε ανθρώπινες
ζωές στο μέλλον. Η στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή περιλαμβάνει κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων, ανάπτυξη καλλιεργειών ανθεκτικών στην ξηρασία και τροποποίηση των οικοδομικών κανονισμών.

Για την ΕΕ, η μη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να έχει πολύ μεγάλο κόστος· ωστόσο, η αυξανόμενη ζήτηση για καθαρές τεχνολογίες αποτελεί ευκαιρία για καινοτομία και για τη δημιουργία πράσινης
ανάπτυξης και θέσεων εργασίας. Οι δράσεις για το κλίμα ενσωματώνονται οριζόντια σε όλους τους τομείς του
προϋπολογισμού της ΕΕ και 20 % του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2014-2020 θα διατεθεί σε πρωτοβουλίες
που σχετίζονται με το κλίμα.
Η ΕΕ έχει θέσει τους ακόλουθους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους για το 2020:
●●

●●

●●

μείωση κατά 20 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 (κατά
τουλάχιστον 40 % έως το 2030)·
άντληση του 20 % της συνολικής καταναλούμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (τουλάχιστον 27 % έως το 2030)·
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20 % σε σύγκριση με τη συνήθη τακτική (τουλάχιστον 27 % έως
το 2030).

Πιο μακροπρόθεσμα η ΕΕ έχει αναλάβει δέσμευση για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά
80-95 % έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.
Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της κλιματικής στρατηγικής της ΕΕ και συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών από τη βιομηχανία, τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας και τις αεροπορικές πτήσεις εντός της ΕΕ με χαμηλό κόστος. Η ΕΕ διαθέτει επίσης πολιτικές για τη
μείωση των εκπομπών σε άλλους κλάδους της οικονομίας, όπως οι μεταφορές και η γεωργία.
Η ΕΕ ηγείται της παγκόσμιας προσπάθειας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, κυρίως με την κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας, ώστε να διατηρηθεί η κεκτημένη ταχύτητα που δημιουργήθηκε με τη συμφωνία του Παρισιού του 2015 και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την πρακτική εφαρμογή της.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/climate-action_el

facebook.com/EUClimateAction

@EUClimateAction
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Η δράση της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή στοχεύει στην αντιμετώπιση των αλλαγών στο κλίμα της Γης, ιδίως της
ανόδου της θερμοκρασίας παγκοσμίως λόγω της αύξησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η αύξηση της θερμοκρασίας έχει πολλές επιπτώσεις, όπως είναι οι
πλημμύρες ή η ξηρασία σε περιοχές που στο παρελθόν δεν ήταν ευάλωτες σε τέτοιες απειλές και τα ακραία καιρικά
φαινόμενα που θέτουν σε κίνδυνο την παραγωγή τροφίμων, ιδίως στις φτωχότερες χώρες. Η έλλειψη νερού και
τροφίμων μπορεί να προκαλέσει λιμό, περιφερειακές συγκρούσεις και μαζική μετανάστευση, ενώ πολλά είδη φυτών και ζώων κινδυνεύουν επίσης με εξαφάνιση.

Περιβάλλον
Η ΕΕ διαθέτει ορισμένα από τα αυστηρότερα
παγκοσμίως περιβαλλοντικά πρότυπα,
τα οποία προστατεύουν τη φύση, ενισχύουν
τον οικολογικό προσανατολισμό της οικονομίας
και επιτυγχάνουν ορθολογική χρήση
των φυσικών πόρων.
Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις δεν γνωρίζουν σύνορα. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να αντιμετωπίζονται με συνεργασία τόσο εντός της ΕΕ όσο και με τον υπόλοιπο κόσμο.
Η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της αειφόρου
ανάπτυξης είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Η περιβαλλοντική πολιτική μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στη δημιουργία θέσεων
εργασίας και στην προσέλκυση επενδύσεων. Μπορούν να υλοποιούνται και να εξάγονται πράσινες καινοτομίες, καθιστώντας
την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και βελτιώνοντας την ποιότητα
ζωής των ανθρώπων.
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Τι κάνει η ΕΕ
Το έβδομο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον της ΕΕ αποτελεί τον οδηγό για την περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης έως το
2020 και παρουσιάζει ένα όραμα για το πού πρέπει να βρίσκεται
η ΕΕ έως το 2050. Το όραμα αυτό περιλαμβάνει τη διαβίωση σε
ένα περιβάλλον στο οποίο τίποτε δεν πάει χαμένο, η διαχείριση των φυσικών πόρων γίνεται με βιώσιμο τρόπο
και η βιοποικιλότητα προστατεύεται, αξιολογείται και αποκαθίσταται.

http://bit.ly/2mZsQFt

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση σε τρεις βασικούς τομείς:
●●
●●

●●

προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της ΕΕ·
μετατροπή της ΕΕ σε μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων· και
προστασία των πολιτών της ΕΕ από περιβαλλοντικές πιέσεις και κινδύνους για την υγεία και την ευημερία.

Η φύση είναι το σύστημα που μας δίνει ζωή και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μεριμνούμε για αυτή. Φυσικοί πόροι όπως το νερό, ο αέρας, οι φυσικοί οικότοποι και τα είδη που ζουν σε αυτούς ανήκουν σε όλους μας και γι’
αυτό εφαρμόζουμε κοινά περιβαλλοντικά πρότυπα για την προστασία τους. Η ΕΕ εργάζεται για την προστασία
αυτών των φυσικών πόρων και για την αναστροφή της μείωσης των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών και
οικοτόπων. Το Natura 2000 είναι ένα δίκτυο 26 000 προστατευόμενων φυσικών περιοχών, οι οποίες καλύπτουν σχεδόν το 20 % της έκτασης της ΕΕ και στις οποίες οι βιώσιμες ανθρώπινες δραστηριότητες μπορούν
να συνυπάρχουν με σπάνια και ευάλωτα είδη και οικοτόπους. Το νερό, η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι χημικές
ουσίες συγκαταλέγονται στα περιβαλλοντικά θέματα που απασχολούν κυρίως τους πολίτες. Για να προφυλάξει
τους πολίτες από πιέσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον και από κινδύνους για την υγεία και την ποιότητα
ζωής, η πολιτική της ΕΕ έχει ως στόχο την εξασφάλιση ασφαλούς πόσιμου νερού και νερών κολύμβησης, τη
βελτίωση της ποιότητας του αέρα, τη μείωση του θορύβου και τον περιορισμό ή την εξάλειψη των επιπτώσεων
των επιβλαβών χημικών ουσιών.
Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία έχει ως στόχο τον μετασχηματισμό της οικονομίας μας βελτιώνοντας τη μακροβιότητα και την ανακυκλωσιμότητα των προϊόντων και χρησιμοποιώντας τα υλικά και τους
πόρους για το μέγιστο δυνατό διάστημα. Η επανεξέταση των κύκλων ζωής των προϊόντων θα συμβάλει στη
διαχείριση πολύτιμων πόρων με πιο βιώσιμο τρόπο, στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και στη μεγαλύτερη
ευελιξία της Ευρώπης όσον αφορά τον εφοδιασμό σε πρώτες ύλες.
Οι ανησυχίες σε σχέση με το περιβάλλον δεν σταματούν στα σύνορα της ΕΕ. Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός
συνεχίζει να αυξάνεται, η ΕΕ ηγείται των διεθνών προσπαθειών για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.
Απαιτούνται περαιτέρω δράσεις προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ο αέρας, οι θάλασσες και οι λοιποί υδάτινοι
πόροι παραμένουν καθαροί, ότι η γη και τα οικοσυστήματα χρησιμοποιούνται με βιώσιμο τρόπο και ότι η κλιματική αλλαγή συγκρατείται σε διαχειρίσιμα επίπεδα.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/environment_el

facebook.com/EUEnvironment

@EU_ENV

Ενέργεια
Οι ενεργειακές πολιτικές της ΕΕ έχουν
ως στόχο να εξασφαλίσουν ασφαλή,
ανταγωνιστικό και οικονομικά προσιτό
ενεργειακό εφοδιασμό, χωρίς να
υπονομεύονται οι στόχοι που αφορούν
την κλιματική αλλαγή.

Οι στόχοι της ΕΕ για το 2030 είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:
●●
●●
●●

●●

δεσμευτική μείωση κατά 40 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990·
δεσμευτικός στόχος για άντληση τουλάχιστον του 27 % της ενέργειας στην ΕΕ από ανανεώσιμες πηγές·
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον κατά 27 % (η Επιτροπή πρότεινε αύξηση του ποσοστού σε
30 %)· και
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας — επίτευξη του στόχου για διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 15 % μεταξύ των χωρών της ΕΕ και πρόοδος σε σημαντικά έργα υποδομής.

Τι κάνει η ΕΕ
Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και την επίτευξη
των στόχων της ΕΕ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη δημιουργία της ευρωπαϊκής ενεργειακής ένωσης. Το εγχείρημα αυτό
έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ασφαλή, φτηνή και βιώσιμη ενέργεια για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με ελεύθερη διακίνηση
της ενέργειας μεταξύ των εθνικών συνόρων στο εσωτερικό της
ΕΕ. Θα προωθήσει επίσης νέες τεχνολογίες και έργα υποδομής
για τη σύνδεση των αγορών ενέργειας της Ευρώπης, θα μειώσει
τους λογαριασμούς των νοικοκυριών, θα δημιουργήσει θέσεις
http://bit.ly/2i2DMAw
εργασίας και θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη. Θα επιτρέψει στην
Ευρώπη να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον τομέα της παραγωγής
ανανεώσιμης ενέργειας και στην αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής. Η δημιουργία ενεργειακής ένωσης θα βοηθήσει επίσης την Ευρώπη να ακολουθήσει ενιαία πολιτική
στα παγκόσμια ενεργειακά ζητήματα.
Στις πρόσθετες πολιτικές και δράσεις που βοηθούν να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα πετύχει τους στόχους της συγκαταλέγονται οι εξής:
●●

●●

●●
●●

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια, που περιλαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ.
Μια ανθεκτική και ολοκληρωμένη αγορά ενέργειας για όλη την ΕΕ. Κατασκευάζονται νέα δίκτυα για το
φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια χάρη στα 5,35 δισεκατ. ευρώ που διατίθενται στο πλαίσιο του
μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη». Διατίθεται επίσης χρηματοδότηση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Ταυτόχρονα, καταργούνται οι κανονιστικοί φραγμοί και σχεδιάζονται κοινοί
κανόνες με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού των προμηθευτών και την αύξηση των επιλογών των
καταναλωτών.
Η αύξηση της εσωτερικής παραγωγής ενέργειας στην ΕΕ, ιδίως από ανανεώσιμες πηγές.
Η ενίσχυση της ασφάλειας σε όλους τους ενεργειακούς τομείς της ΕΕ, με επιβολή αυστηρών κανόνων σε
θέματα όπως η διάθεση των πυρηνικών αποβλήτων και η λειτουργία των θαλάσσιων εξεδρών άντλησης
πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/energy_el

@Energy4Europe
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Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά μεγάλων ενεργειακών προκλήσεων. Η εξάρτησή μας από τις εισαγωγές ενέργειας είναι ιδιαίτερα πιεστική, καθώς η ΕΕ εισάγει σήμερα περισσότερο από το ήμισυ της ενέργειάς της
με κόστος 400 δισεκατ. ευρώ ετησίως. Άλλες σημαντικές προκλήσεις είναι οι πιθανές διακοπές του ενεργειακού
εφοδιασμού, οι υψηλές τιμές της ενέργειας που έχουν αντίκτυπο στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και οι περιβαλλοντικές και υγειονομικές ανησυχίες που προκαλεί η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου και άλλων επιβλαβών
αερίων, ιδίως κατά την καύση ορυκτών καυσίμων.

Εξωτερικές
υποθέσεις και
πολιτική ασφάλειας
Η εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
της ΕΕ τής δίνει τη δυνατότητα να εκφράζεται
και να ενεργεί με ενιαίο τρόπο στα παγκόσμια
ζητήματα, επιτρέποντας στα κράτη μέλη
να διαχειρίζονται με επιτυχία προκλήσεις
που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνα
τους και συμβάλλοντας στην ασφάλεια και
στην ευημερία των ευρωπαίων πολιτών.
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Η πολιτική υλοποιείται από τον/την επικεφαλής της ΕΕ για τις εξωτερικές υποθέσεις, τον/την Ύπατο/-η Εκπρόσωπο της
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (που είναι και αντιπρόεδρος της Επιτροπής), και
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, το διπλωματικό σώμα της ΕΕ. Οι δράσεις της ΕΕ καθοδηγούνται από
τις αρχές που ενέπνευσαν τη δημιουργία και τη διεύρυνσή της και τις οποίες επιδιώκει να προαγάγει ευρύτερα στον
κόσμο, όπως η ειρήνη, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες.

Τι κάνει η ΕΕ

http://bit.ly/2zn3YcF

●●
●●
●●
●●
●●

Το 2016 η Ύπατη Εκπρόσωπος/αντιπρόεδρος παρουσίασε τη συνολική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική
ασφαλείας της ΕΕ με στόχο την ενίσχυση της σταθερότητας στην
ευρωπαϊκή γειτονία και πέραν αυτής, την προώθηση της ασφάλειας και της άμυνας και την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως
η ενεργειακή ασφάλεια, η μετανάστευση, η κλιματική αλλαγή
και η τρομοκρατία. Οι εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας και της
άμυνας υπήρξαν ιδιαίτερα γρήγορες, καθώς εγκρίθηκε μια ευρεία δέσμη ενωσιακών μέτρων ασφάλειας και άμυνας το 2016
με στόχο την ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης από την Ευρώπη σε
αυτούς τους τομείς. Η συνολική στρατηγική όρισε τις ακόλουθες
πέντε προτεραιότητες για τη δράση της ΕΕ:

την ασφάλεια της Ένωσής μας·
την ανθεκτικότητα των κρατών και των κοινωνιών·
την ολοκληρωμένη προσέγγιση έναντι των συγκρούσεων και των κρίσεων·
τις περιφερειακές δομές συνεργασίας· και
την παγκόσμια διακυβέρνηση για τον 21ο αιώνα.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, που συστάθηκε το 2017, συντονίζει, συμπληρώνει και ενισχύει τις εθνικές επενδύσεις στην άμυνα με στόχο την αύξηση της παραγωγής και την ανάπτυξη αμυντικής τεχνολογίας και εξοπλισμού για την κάλυψη των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών στον τομέα της ασφάλειας.
Η ΕΕ παρέχει στήριξη στις χώρες που αντιμετωπίζουν συρράξεις και κρίσεις. Είναι ο μεγαλύτερος χορηγός
βοήθειας σε διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης, έχοντας διαθέσει περισσότερα από
9,4 δισεκατ. ευρώ για την υποστήριξη του συριακού λαού, και συνεχίζει να στηρίζει τις διεθνείς προσπάθειες για
ειρήνευση στη Μέση Ανατολή τασσόμενη υπέρ της λύσης των δύο κρατών με ένα παλαιστινιακό κράτος που θα
συνυπάρχει με το Ισραήλ. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ανέδειξε
τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στο πλαίσιο των ειρηνευτικών συνομιλιών εξ ονόματος της διεθνούς κοινότητας. Από
το 2003 έως σήμερα η ΕΕ έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 30 πολιτικές αποστολές και στρατιωτικές
επιχειρήσεις σε τρεις ηπείρους. Οι αποφάσεις για τις επιχειρήσεις λαμβάνονται συλλογικά από τους υπουργούς
των χωρών της ΕΕ. Στις επιτυχίες της Ένωσης περιλαμβάνονται οι ειρηνευτικές αποστολές σε ταραγμένα σημεία
του πλανήτη, η εκπαίδευση αστυνομικών, στρατιωτών και ακτοφυλάκων, η στήριξη στην ανοικοδόμηση κρατών
που εξέρχονται από καταστάσεις σύγκρουσης και η καταπολέμηση της πειρατείας στο Κέρας της Αφρικής. Η ΕΕ
δεν διαθέτει μόνιμο στρατό· τα κράτη μέλη της συνεισφέρουν δυνάμεις οι οποίες τίθενται υπό τη σημαία της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/foreign-affairs-and-security-policy_el
Έγγραφο προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας
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Διεύρυνση
της ΕΕ
Η προοπτική της ένταξης αποτελεί
σημαντικό κίνητρο δημοκρατικών
και οικονομικών μεταρρυθμίσεων
στις χώρες που επιθυμούν να
γίνουν μέλη της ΕΕ.

Τι κάνει η ΕΕ
Μια ευρωπαϊκή χώρα μπορεί να υποβάλει αίτημα ένταξης εάν σέβεται
τις δημοκρατικές αξίες της ΕΕ και δεσμεύεται για την προαγωγή τους.
Μια χώρα μπορεί να γίνει μέλος της ΕΕ εφόσον πληροί τα κριτήρια προσχώρησης. Η πολιτική διεύρυνσης είναι, συνεπώς, καθοριστική για την
ενθάρρυνση και συνδρομή των χωρών ώστε να ικανοποιήσουν τρία
βασικά κριτήρια:
●●

●●

http://bit.ly/1MZ6B9h
●●

πολιτική σταθερότητα, με τους πολιτικούς θεσμούς των χωρών να
εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων·
λειτουργούσα οικονομία της αγοράς και ικανότητα αντιμετώπισης
των ανταγωνιστικών πιέσεων και των δυνάμεων της αγοράς εντός
της ΕΕ· και
ικανότητα να αναλάβουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
την ιδιότητα του μέλους, συμπεριλαμβανομένης της προσήλωσης
στους στόχους της πολιτικής, οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

Στη διάρκεια της διαδικασίας διεύρυνσης η Επιτροπή βοηθά τις χώρες που επιθυμούν γίνουν μέλη της ΕΕ να
επιτύχουν την ικανοποίηση των αναγκαίων κριτηρίων για την ένταξή τους και τις υποστηρίζει στην εφαρμογή
των σχετικών οικονομικών και δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων. Όταν οι διαπραγματεύσεις και οι συνοδευτικές
μεταρρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ικανοποιητικά και για τις δύο πλευρές, η χώρα μπορεί να προσχωρήσει
στην ΕΕ, εφόσον συμφωνούν όλα τα υφιστάμενα κράτη μέλη. Υποψήφιες χώρες σήμερα είναι οι εξής: Μαυροβούνιο, Σερβία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Αλβανία και Τουρκία. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη
και το Κοσσυφοπέδιο (*) είναι εν δυνάμει υποψήφιες χώρες.
Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια θα συμβάλει στη σταθερότητα της περιοχής. Στις
αρχές του 2018 θα αρχίσει να εφαρμόζεται μια νέα στρατηγική για την επιτυχή ένταξη της Σερβίας και του
Μαυροβουνίου, των επικρατέστερων υποψήφιων χωρών στα Δυτικά Βαλκάνια. Αν και είναι σαφές ότι καμία
υποψήφια χώρα δεν είναι ακόμη έτοιμη και ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω διεύρυνση στη διάρκεια της θητείας
του τρέχοντος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της τρέχουσας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο μέλλον ο αριθμός των
κρατών μελών θα αυξηθεί. Οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες πρέπει να έχουν ως ύψιστη προτεραιότητα το
κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ο πρόεδρος Juncker δήλωσε στην ομιλία για την
κατάσταση της Ένωσης το 2017 ότι αυτό αποκλείει την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ για το προσεχές μέλλον.
(*) Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244/1999 του
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας
του Κοσσυφοπεδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/node/1705_el
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Η ΕΕ δημιουργήθηκε με στόχο την προαγωγή της ειρήνης, της ευημερίας και των ευρωπαϊκών αξιών στην ευρωπαϊκή
ήπειρο. Η διεύρυνση είναι η διαδικασία προσχώρησης χωρών στην ΕΕ. Από την ίδρυση της ΕΕ το 1957 ο αριθμός των
μελών της αυξήθηκε από έξι σε 28. Η προσχώρηση άλλων χωρών στην ΕΕ επιδιώκει, μεταξύ άλλων, την εμβάθυνση
της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών της Ευρώπης, με δεδομένο τον σεβασμό και τη διαφύλαξη της πολυμορφίας.

Ευρωπαϊκή
Πολιτική Γειτονίας
Βασικό στοιχείο της εξωτερικής
πολιτικής της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή
Πολιτική Γειτονίας επικεντρώνεται
στη σταθεροποίηση της περιοχής
από πολιτική και οικονομική άποψη
καθώς και από άποψη ασφάλειας.
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Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας διέπει τις σχέσεις της ΕΕ με 16 από τις πλησιέστερες ανατολικές και νότιες χώρες-εταίρους της. Υλοποιεί στην πράξη τη βούληση της ΕΕ να αξιοποιήσει τα κοινά συμφέροντα με τις χώρες-εταίρους και τη δέσμευσή της για συνεργασία στους τομείς προτεραιότητας, όπως η προαγωγή της δημοκρατίας, το κράτος δικαίου,
ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων και η κοινωνική συνοχή. Η ενίσχυση της κρατικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας
των χωρών-εταίρων της ΕΕ αποτελεί προτεραιότητα λόγω των
απειλών και των πιέσεων που αντιμετωπίζουν, συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων που συνδέονται με τη μετανάστευση
και την κινητικότητα.

Τι κάνει η ΕΕ
http://bit.ly/2nfECvt

●●

●●

●●

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας προσφέρει ένα πλαίσιο για πιο
αποτελεσματικές και ισχυρότερες εταιρικές σχέσεις με βάση τα
κοινά συμφέροντα και την κοινή δράση αμφοτέρων των πλευρών. Οι κυριότεροι στόχοι της πολιτικής αυτής είναι:

η σταθεροποίηση των γειτονικών χωρών με πρωτοβουλίες σε τομείς όπως η οικονομική ανάπτυξη, η απασχολησιμότητα και οι νέοι, η συνδεσιμότητα των μεταφορών και η ενεργειακή συνδεσιμότητα, η μετανάστευση, η κινητικότητα και η ασφάλεια·
η προώθηση των βασικών ενωσιακών αρχών της χρηστής διακυβέρνησης, της δημοκρατίας, του κράτους
δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων· και
η διευκόλυνση της συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο, π.χ. μέσω της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και
της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

Οι βασικές πρωτοβουλίες που υλοποιούν την πολιτική είναι:
●●

●●

η Ανατολική Εταιρική Σχέση: κοινή πρωτοβουλία για την εμβάθυνση και σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ της
ΕΕ και έξι ανατολικών γειτονικών της χωρών, των εξής: Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Γεωργία, Δημοκρατία της
Μολδαβίας, Λευκορωσία και Ουκρανία· και
η Νότια Γειτονία: πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και 10 χωρών-εταίρων, των εξής: Αίγυπτος, Αλγερία,
Ιορδανία, Ισραήλ, Λίβανος, Λιβύη, Μαρόκο, Παλαιστίνη (*), Συρία και Τυνησία.

Η συνεργασία υλοποιείται σε διμερές επίπεδο (με μεμονωμένους εταίρους), σε περιφερειακό επίπεδο (με δύο
ή περισσότερους εταίρους από την Ανατολή ή τον Νότο) ή συνολικά σε επίπεδο γειτονίας, ανάλογα με τη φύση
της δράσης. Ο Μηχανισμός Ευρωπαϊκής Γειτονίας στηρίζει την ολοκληρωμένη προσέγγιση των χωρών-εταίρων
από πλευράς της ΕΕ και αποτελεί τον βασικό χρηματοδοτικό μηχανισμό για τη συνεργασία με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας κατά τα έτη 2014-2020.
(*) Η ονομασία αυτή δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης και δεν θίγει τις επιμέρους θέσεις των κρατών
μελών σχετικά με το θέμα αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/policies/european-neighbourhood-policy_el
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Εμπόριο
Η ΕΕ είναι υπέρμαχος του ελεύθερου
εμπορίου. Με δεδομένο ότι κάθε
δισεκατομμύριο εξαγωγών στηρίζει
14 000 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη,
η ΕΕ δίνει αγώνα για ανοικτές αγορές,
ισότιμους όρους ανταγωνισμού και για
τα αυστηρότερα δυνατά διεθνή πρότυπα.

Τι κάνει η ΕΕ
Η εμπορική πολιτική της ΕΕ καλύπτει το εμπόριο προϊόντων και
υπηρεσιών, αλλά και θέματα όπως οι εμπορικές πτυχές της διανοητικής ιδιοκτησίας και οι άμεσες ξένες επενδύσεις.
Οι εμπορικές συμφωνίες δεν είναι αυτοσκοπός· αποτελούν επίσης μέσο διάδοσης των ευρωπαϊκών αξιών και αρχών σε όλο τον
κόσμο· αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο όλες οι εμπορικές
συμφωνίες που διαπραγματεύεται η ΕΕ περιλαμβάνουν διατάξεις
για την αειφόρο ανάπτυξη, ιδίως δε την προστασία του περιβάλλοντος και τις εργασιακές συνθήκες. Η πρόσφατη συμφωνία με την Ιαπωνία είναι η πρώτη εμπορική συμφωνία που συμπεριέλαβε δέσμευση για τήρηση της
συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

http://bit.ly/1FmvJMB

Η ΕΕ είναι υπέρμαχος του ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου και πολέμιος του προστατευτισμού, και χρησιμοποιεί
μέτρα εμπορικής άμυνας και πρόσβασης στην αγορά για την προστασία των εταιρειών και των πολιτών της από
τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.
Σήμερα βρίσκονται σε ισχύ εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με 67 χώρες-εταίρους ανά τον κόσμο, όπως η συνολική
οικονομική και εμπορική συμφωνία ΕΕ–Καναδά, με την οποία καταργήθηκαν οι τελωνειακοί δασμοί στο 98 %
των καναδικών προϊόντων και εξοικονομήθηκαν έτσι 590 εκατ. ευρώ ετησίως για τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Η συμφωνία με την Ιαπωνία προσδοκάται ότι θα αυξήσει κατά ένα τρίτο και πλέον τις εξαγωγές προς την Ιαπωνία και
θα εξοικονομήσει 1 δισεκατ. ευρώ σε τελωνειακούς δασμούς. Τον Μάιο του 2017 συμφωνήθηκε η εφαρμογή
κοινού σχεδίου δράσης για το εμπόριο με τις ΗΠΑ.
Το 2017 η ΕΕ είχε οριστικοποιήσει εμπορικές συμφωνίες με άλλες 24 χώρες, ενώ διαπραγματεύεται άλλες 18
συμφωνίες που καλύπτουν 51 χώρες. Τον Σεπτέμβριο του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγήθηκε την έναρξη
εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.
Η Επιτροπή χειρίζεται τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με διαφάνεια —δημοσιεύοντας συστηματικά τα κείμενα
της διαπραγμάτευσης, εκθέσεις μετά το πέρας των γύρων διαπραγμάτευσης και επεξηγηματικά έγγραφα— και
υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/trade_el
Έγγραφο προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης

@Trade_EU
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Η ΕΕ είναι η μεγαλύτερη εμπορική δύναμη και μια από τις πιο ανοικτές οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Καθώς το
90 % της μελλοντικής παγκόσμιας ανάπτυξης εντοπίζεται εκτός των συνόρων της Ευρώπης και το ένα τρίτο του
εθνικού μας εισοδήματος εξαρτάται από το εμπόριο, η ΕΕ μάχεται για ανοικτές αγορές, ισότιμους όρους ανταγωνισμού και για τα αυστηρότερα δυνατά διεθνή πρότυπα. Η ΕΕ έχει αποκλειστική δικαιοδοσία για τη νομοθέτηση
και τη σύναψη διεθνών εμπορικών συμφωνιών στους τομείς που
καλύπτονται από την κοινή εμπορική πολιτική της, η οποία βασίζεται στους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, εξ
ονόματος των 28 κρατών μελών της.

Διεθνής συνεργασία
και ανάπτυξη
Η ανάπτυξη αποτελεί τον πυρήνα
της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ,
η οποία παρέχει πάνω από το ήμισυ
της χρηματοδότησης για δράσεις
συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο.
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Οι σχέσεις της ΕΕ με τον υπόλοιπο κόσμο βασίζονται στην αλληλεγγύη και τη συνεργασία. Προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, ο βίαιος εξτρεμισμός, η εμπορία ανθρώπων και η παράτυπη μετανάστευση δεν γνωρίζουν σύνορα.
Είναι απειλές που έχουν αντίκτυπο σε όλους μας και μόνον αν συνεργαστούμε με τις χώρες-εταίρους στον αναπτυσσόμενο κόσμο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ακραία φτώχεια που τις τροφοδοτεί και τις υποκινεί.

Τι κάνει η ΕΕ
Η ΕΕ δεν θεωρεί την αναπτυξιακή συνεργασία «φιλανθρωπία» αλλά επένδυση σε ένα βιώσιμο, κοινό μέλλον.
Ως εκ τούτου, είναι ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του θεματολογίου των ΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, ενώ η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη που εγκρίθηκε τον Μάιο του
2017 περιγράφει πώς η ΕΕ θα επικεντρωθεί «στους ανθρώπους, στον πλανήτη, στην ευημερία, στην ειρήνη και
στην εταιρική σχέση» προσβλέποντας στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του θεματολογίου 2030.
Στόχος της ΕΕ είναι η αντιμετώπιση των αιτίων της φτώχειας. Αυτό σημαίνει όχι απλώς ενίσχυση για την
παροχή αξιοπρεπούς πρόσβασης σε τροφή, πόσιμο νερό, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και γη· ούτε
μόνον ανάπτυξη ζωτικών υποδομών μεταφορών και ενέργειας
και ενός καθαρού περιβάλλοντος. Σημαίνει επίσης οικοδόμηση
και ενίσχυση της δημοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων
(συμπεριλαμβανομένης της ισότητας ανδρών και γυναικών) και
του κράτους δικαίου. Χωρίς τα στοιχεία αυτά δεν είναι δυνατή
η ανάπτυξη ασφαλών και σταθερών κοινωνιών στις οποίες οι
άνθρωποι θα μπορούν να ευημερούν και οι τοπικές επιχειρήσεις
θα μπορούν να επενδύουν και να αναπτύσσονται, δημιουργώντας
σταθερή εργασία.
Οι 140 διπλωματικές αποστολές («αντιπροσωπείες») της ΕΕ συνεργάζονται με τις χώρες-εταίρους ανά τον κόσμο για τον σχεδιασμό μακροπρόθεσμων προγραμμάτων. Μετά την έγκρισή τους
http://bit.ly/2A4lNk3
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη, η διαχείριση
αυτών των προγραμμάτων ασκείται τοπικά με χρήση κονδυλίων
από τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ και το ειδικό Ευρωπαϊκό
Ταμείο Ανάπτυξης. Συνολικά, κατά την περίοδο 2014 έως 2020 η ΕΕ θα διαθέσει γύρω στα 82 δισεκατ. ευρώ σε
εξωτερική χρηματοδότηση μέσω επιδοτήσεων, προκήρυξης διαγωνισμών και δημοσιονομικής στήριξης στους
εθνικούς προϋπολογισμούς, χρησιμοποιώντας τη χρηματοδότηση της ΕΕ ως «κεφάλαιο εκκίνησης» για την ενθάρρυνση των τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/international-cooperation-and-development_el
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Ανθρωπιστική
βοήθεια και πολιτική
προστασία
Η ΕΕ, μαζί με τα κράτη μέλη της, αποτελεί τον
μεγαλύτερο χορηγό ανθρωπιστικής βοήθειας
παγκοσμίως, παρέχοντας και συντονίζοντας
την αρωγή στους πληθυσμούς περιοχών που
έχουν πληγεί από καταστροφές στην Ευρώπη
και ανά τον κόσμο.

τη διάσωση και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την πρόληψη
και την άμβλυνση του ανθρώπινου πόνου και την υπεράσπιση της
ακεραιότητας και της αξιοπρέπειας των πληθυσμών που πλήττονται
από φυσικές καταστροφές και ανθρωπογενείς κρίσεις·
●● την ταχεία αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης τόσο εντός
όσο και εκτός ΕΕ·
http://bit.ly/2zANhP1
●● τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, π.χ. χρησιμοποιώντας στρατηγικές που αποσκοπούν στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής·
●●
τη βελτίωση της ετοιμότητας σε περιπτώσεις καταστροφής, π.χ. αναπτύσσοντας συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης·
●●
την εξασφάλιση ομαλής μετάβασης μετά την ολοκλήρωση μιας επιχείρησης έκτακτης ανάγκης, συνδέοντάς
τη με στρατηγικές αναπτυξιακής βοήθειας·
●●
την ενίσχυση της συνολικής ανθεκτικότητας των πληθυσμών, π.χ. επενδύοντας σε μέτρα που θα τους βοηθήσουν να προετοιμαστούν για μελλοντικές καταστροφές· και
●●
την προστασία και τη διασφάλιση του μέλλοντος των παιδιών που πλήττονται από ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές.
●●

Τι κάνει η ΕΕ
Η ΕΕ ανταποκρίνεται στις καταστάσεις κρίσης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και
Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία μεριμνά για ταχεία και αποτελεσματική παροχή αρωγής μέσω των δύο βασικών μηχανισμών της: της ανθρωπιστικής βοήθειας και της πολιτικής
προστασίας. Η ΕΕ πρωτοστατεί στη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας σε πολλές κρίσεις, με δράσεις όπως οι εξής:
●●

●●

●●

●●

Βοήθεια έκτακτης ανάγκης σε εκτοπισμένους πληθυσμούς μέσα στα εδάφη της Συρίας και σε πρόσφυγες
σε γειτονικές χώρες.
Ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες και εσωτερικά εκτοπισμένους στην Ελλάδα, το Ιράκ, την Τουρκία και
την Υεμένη.
Ανθρωπιστικές δράσεις για τη διάσωση ζωών στις περισσότερο πληττόμενες κοινότητες στο Νότιο Σουδάν
και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.
Παροχή συνδρομής σε κοινότητες εγκατεστημένες σε περιοχές όπου συμβαίνουν συχνά φυσικές καταστροφές
ώστε να προετοιμάζονται πιο αποτελεσματικά και να ανακάμπτουν πιο γρήγορα. Κάθε ευρώ που διατίθεται
στην ετοιμότητα εξοικονομεί έως και επτά ευρώ τα οποία θα έπρεπε να δαπανηθούν μετά από μια καταστροφή.

Η ΕΕ στέλνει ομάδες για να συνδράμουν σε πολλές κρίσεις εντός της ΕΕ και σε όλο τον κόσμο μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της, όπως, για παράδειγμα:
●●

●●

●●

συντονίζοντας και συγχρηματοδοτώντας τα έξοδα μεταφοράς για επιχειρήσεις πυρόσβεσης ανά την Ευρώπη στη διάρκεια μιας ιδιαιτέρως «θερμής» καλοκαιρινής περιόδου από άποψη πυρκαγιών το 2017·
μετά την επιδημία της νόσου του Έμπολα το 2014, συστήνοντας το Ευρωπαϊκό Ιατρικό Σώμα με στόχο την ταχεία
αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης με υγειονομικές επιπτώσεις τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ· και
βοηθώντας τους πληγέντες πληθυσμούς από τον σεισμό του 2016 στο Εκουαδόρ.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/humanitarian-aid-and-civil-protection_el
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Η ΕΕ παρέχει αρωγή στους πληθυσμούς που είναι θύματα έκτακτων
καταστάσεων. Το 2016 η βοήθεια της ΕΕ ύψους 2,1 δισεκατ. ευρώ συνέδραμε περισσότερους από 120 εκατομμύρια ανθρώπους σε περισσότερες από 80 χώρες. Η ΕΕ έχει ως στόχο:

Δικαιοσύνη
και θεμελιώδη
δικαιώματα
Η ΕΕ εγγυάται ένα σύνολο θεμελιωδών
δικαιωμάτων για τους πολίτες της και
τους προστατεύει από τις διακρίσεις,
ενώ ο κοινός χώρος δικαιοσύνης
της ΕΕ συμβάλλει στην επίλυση
των διασυνοριακών νομικών
προβλημάτων τόσο για τους πολίτες
όσο και για τις επιχειρήσεις.
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Η ΕΕ δεν είναι απλώς μια ενιαία αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Οι Ευρωπαίοι συμμερίζονται τις αξίες που διακηρύσσονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, όπου κατοχυρώνονται τα δικαιώματα
των πολιτών της ΕΕ (οι κάτοχοι υπηκοότητας οποιασδήποτε χώρας της ΕΕ θεωρούνται αυτομάτως πολίτες της ΕΕ).
Η ΕΕ διευκολύνει επίσης τους Ευρωπαίους που σπουδάζουν, εργάζονται ή παντρεύονται σε άλλες χώρες της ΕΕ
δημιουργώντας γέφυρες μεταξύ των διαφορετικών εθνικών νομικών συστημάτων ανά την ΕΕ. Ένας ενιαίος κοινός
χώρος δικαιοσύνης χωρίς σύνορα εγγυάται ότι οι πολίτες θα μπορούν να στηρίζονται σε ένα σύνολο δικαιωμάτων
και να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη απ’ άκρου εις άκρον της ηπείρου.

Τι κάνει η ΕΕ
Αυτό το σύνολο δικαιωμάτων διασφαλίζεται από την ΕΕ και περιλαμβάνει τα εξής:
●●

●●

●●

●●

Κανόνες που απαγορεύουν τις διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
Το δικαίωμα όλων στην προστασία των προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων τους χάρη στους νέους κανόνες που τίθενται σε εφαρμογή τον Μάιο του 2018.
Τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, στον οποίο απαριθμούνται όλα τα ατομικά, πολιτικά, οικονομικά
και κοινωνικά δικαιώματα που απολαμβάνουν οι πολίτες της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγγυάται τα εν λόγω
δικαιώματα όταν άπτονται του δικαίου της ΕΕ.
Τις πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων: ο συντονισμός των
δικαστικών κανόνων, τα ελάχιστα πρότυπα σε όλη την ΕΕ και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη επί ίσοις όροις σε
όλες τις χώρες αποτελούν κεντρικά ζητήματα. Για παράδειγμα, τα θύματα εγκληματικών ενεργειών έχουν
ένα κοινό σύνολο ελάχιστων δικαιωμάτων εφόσον βρίσκονται στην ΕΕ. Αυτός ο συντονισμός βοηθά επίσης
τις επιχειρήσεις να συναλλάσσονται και να λειτουργούν σε όλη την ενιαία αγορά της ΕΕ.

Η ΕΕ επιδιώκει επίσης να ενισχύσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των δικαστηρίων και των διοικήσεων των
κρατών μελών της ΕΕ ώστε να αναγνωρίζουν το ένα τις δικαστικές αποφάσεις του άλλου. Αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό σε υποθέσεις του αστικού δικαίου, όπως το διαζύγιο,
η επιμέλεια των τέκνων ή η διεκδίκηση διατροφής. Η Eurojust,
η ευρωπαϊκή μονάδα δικαστικής συνεργασίας, διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών δικαστικών αρχών συμβάλλοντας
στην καταπολέμηση σοβαρών εγκλημάτων, όπως η διαφθορά,
η τρομοκρατία και το εμπόριο ναρκωτικών, ενώ το ευρωπαϊκό
ένταλμα σύλληψης αντικατέστησε τις χρονοβόρες διαδικασίες
έκδοσης για την επιστροφή υπόπτων ή καταδικασθέντων εγκληματιών στη χώρα όπου πρόκειται να δικαστούν ή έχουν δικαστεί.

http://bit.ly/2jknVdl

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/justice-and-fundamental-rights_el
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Δημόσια υγεία
Η υγεία των πολιτών αποτελεί μείζονα
προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η πολιτική υγείας της ΕΕ συμπληρώνει τις
πολιτικές των κρατών μελών προκειμένου
να διασφαλίζεται ότι όλοι όσοι ζουν στην ΕΕ
προστατεύονται από σοβαρές διασυνοριακές
υγειονομικές απειλές και έχουν πρόσβαση σε
ποιοτική υγειονομική περίθαλψη.

Τι κάνει η ΕΕ
Η πολιτική της ΕΕ για την υγεία επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση σοβαρών υγειονομικών απειλών για ολόκληρη την ΕΕ, στην
πρόληψη νόσων και στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για καλή
υγεία και ποιοτική υγειονομική περίθαλψη για όλους. Ένας υγιής
πληθυσμός είναι θετικός και για την οικονομία και, ως εκ τούτου,
φιλοδοξία της ΕΕ είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας,
της προσβασιμότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων
υγείας στην ΕΕ.
Η ΕΕ δραστηριοποιείται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, όπως
η συσσώρευση γνώσεων σχετικά με τον καρκίνο, η προώθηση
ενός υγιεινού τρόπου ζωής και η καταπολέμηση του καπνίσματος
μέσω νομοθεσίας για τα προϊόντα καπνού. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Πρόληψης και Ελέγχου Nόσων αξιολογεί τις πρωτοεμφανιζόμενες απειλές ώστε να μπορούν η ΕΕ και οι εθνικές υγειονομικές αρχές να αντιδρούν άμεσα. Και για να διασφαλίζεται ότι οι ασθενείς λαμβάνουν την καλύτερη
δυνατή θεραπεία, όλα τα φάρμακα πρέπει να εγκρίνονται σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο (μέσω του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκων) πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά.

http://europa.eu/!yh37hr

Το κύριο μέσο για την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία είναι το τρίτο πρόγραμμα της ΕΕ για την
υγεία. Με προϋπολογισμό ύψους 449 εκατ. ευρώ χρηματοδοτεί σχέδια συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ και κοινές
δράσεις από τις εθνικές υγειονομικές αρχές και στηρίζει μη κρατικούς φορείς και τη συνεργασία με διεθνείς
οργανισμούς. Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» επενδύει 7,5 δισεκατ. ευρώ για έρευνα και
καινοτομία στον τομέα της υγείας, ενώ ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», τα διαρθρωτικά ταμεία της
ΕΕ και το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη επενδύουν σε υποδομές υγείας και στην ψηφιοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης.
Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας παρέχει σε όσους ταξιδεύουν δικαίωμα περίθαλψης εάν αρρωστήσουν κατά την παραμονή τους σε άλλη χώρα της ΕΕ, ενώ η ενωσιακή νομοθεσία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη καθορίζει τα δικαιώματα των πολιτών όταν μεταβαίνουν σε άλλη χώρα για προγραμματισμένη
περίθαλψη. Μέσω των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς οι ασθενείς με σπάνια ή σύνθετα νοσήματα μπορούν
να επωφελούνται από την καλύτερη δυνατή εμπειρογνωσία σε όλη την Ευρώπη χωρίς καν να χρειαστεί να
φύγουν από την πατρίδα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/public-health_el

@EU_Health
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Παρόλο που η οργάνωση της υγειονομικής περίθαλψης αποτελεί αρμοδιότητα του κάθε κράτους μέλους, η ΕΕ συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές για την επίτευξη κοινών στόχων. Ο συντονιστικός ρόλος της ΕΕ στην προετοιμασία για σοβαρές διασυνοριακές υγειονομικές απειλές και στην αντιμετώπισή τους είναι καίριας σημασίας για την
προστασία των Ευρωπαίων από τη μικροβιακή αντοχή, τις πανδημίες και άλλα λοιμώδη νοσήματα, όπως η νόσος
του Έμπολα. Η πολιτική της ΕΕ για την υγεία δημιουργεί επίσης οικονομίες κλίμακας συγκεντρώνοντας πόρους και
βοηθά τις χώρες να αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως οι παράγοντες κινδύνου των χρόνιων νοσημάτων ή ο
αντίκτυπος της αύξησης του προσδόκιμου ζωής στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Ασφάλεια
τροφίμων
Η δράση της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας
τροφίμων προστατεύει την υγεία
των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών
σε όλα τα στάδια από το αγρόκτημα έως
το πιάτο μας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα
στην ανάπτυξη της βιομηχανίας τροφίμων
της Ευρώπης.
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Η πολιτική της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων έχει ως στόχο την εξασφάλιση ασφαλών και θρεπτικών τροφίμων που παράγονται από υγιή φυτά και ζώα, μεριμνώντας παράλληλα ώστε ο κλάδος των τροφίμων, ο μεγαλύτερος μεταποιητικός κλάδος της Ευρώπης —μεγαλύτερος και σε αριθμό απασχολουμένων— να λειτουργεί υπό
τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Η υγεία διασφαλίζεται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας παραγωγής τροφίμων με
την πρόληψη της επιμόλυνσης και την προώθηση της υγιεινής των τροφίμων, της υγείας των φυτών και της υγείας
και ορθής μεταχείρισης των ζώων. Οι κανόνες σήμανσης τροφίμων της ΕΕ παρέχουν επίσης στους καταναλωτές
σημαντικές πληροφορίες για την υγεία τους.

Τι κάνει η ΕΕ

http://europa.eu/!Cj46Yw

Οι βασικές αρχές της πολιτικής για την ασφάλεια των τροφίμων
της ΕΕ ορίζονται στη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα της ΕΕ,
η οποία διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για την υγεία
των ανθρώπων και τα συμφέροντα των καταναλωτών εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας
αγοράς για τα τρόφιμα, τα ποτά και τις ζωοτροφές. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ελέγχει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί
τροφίμων εξετάζοντας κατά πόσον τα κράτη μέλη ενσωματώνουν την ενωσιακή νομοθεσία στο εθνικό δίκαιο και κατά πόσον
την εφαρμόζουν σωστά, ενώ οι εθνικοί φορείς είναι υπεύθυνοι
για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της ΕΕ.

Τα ζώα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλη την ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα πρότυπα
μεταχείρισης κατά τη μεταφορά τους. Όταν εκδηλώνονται επιδημίες ζωονόσων, η ΕΕ διαθέτει μηχανισμούς
άμεσης αντίδρασης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί επίσης να διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις τόσο εντός
όσο και εκτός της ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα εισαγόμενα προϊόντα ανταποκρίνονται στους αυστηρούς
κανόνες υγιεινής της ΕΕ.
Η γενική νομοθεσία περί τροφίμων προέβλεψε επίσης τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια
των Τροφίμων και δημιούργησε διαδικασίες και εργαλεία για τη διαχείριση επειγουσών καταστάσεων και κρίσεων. Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές προστατεύει τους καταναλωτές από τρόφιμα τα οποία δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού απαγορευμένων ουσιών όπως η παράνομη χρήση της φιπρονίλης σε αυγά το 2017. Όταν εκδηλώνονται
σοβαρές επιδημίες ζωονόσων ή παρατηρούνται μαζικά περιστατικά τροφικών δηλητηριάσεων με δυσμενείς
επιπτώσεις στους καταναλωτές, οι αρχές της ΕΕ μπορούν να παρακολουθήσουν τη διαδρομή των προϊόντων
διατροφής μέσω του ηλεκτρονικού ενοποιημένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος Traces (Trade
Control and Expert System).
Εκτιμάται ότι γύρω στα 88 εκατ. τόνοι τροφίμων πετιούνται ετησίως στην ΕΕ, με κόστος 143 δισεκατ. ευρώ.
Η μείωση των απορριμμάτων τροφίμων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην εξοικονόμηση πόρων και χρημάτων και στη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των τροφίμων. Η ΕΕ αντιμετωπίζει το ζήτημα των
απορριμμάτων τροφίμων και ταυτόχρονα μεριμνά για την ασφάλεια των τροφίμων αποσαφηνίζοντας τους
σχετικούς κανόνες της ΕΕ με σκοπό τη διευκόλυνση της δράσης όλων των εμπλεκομένων (δημόσιων και ιδιωτικών) και προωθώντας την ανταλλαγή καινοτομιών και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/food-safety_el

@Food_EU

Καταναλωτές
Η πολιτική της ΕΕ για τους καταναλωτές
προστατεύει τα δικαιώματα των
καταναλωτών, επιβεβαιώνει την ασφάλεια
των προϊόντων, βοηθά τους πολίτες να
προχωρούν σε ενημερωμένες επιλογές
όταν αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες
και προσφέρει εργαλεία για την επίλυση
των προβλημάτων, εφόσον προκύψουν.

Τι κάνει η ΕΕ
Η ΕΕ προσφέρει στους καταναλωτές μια δέσμη πρακτικών δικαιωμάτων τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται
όταν προκύπτουν προβλήματα.
●●

●●

●●

●●

●●

Έχουν θεσπιστεί ελάχιστα πρότυπα για τα δικαιώματα των επιβατών σε όλα τα μέσα μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης, της συνδρομής και της αποζημίωσης σε περίπτωση ακυρώσεων ή μεγάλων καθυστερήσεων.
Στις διαδικτυακές αγορές οι καταναλωτές έχουν στη διάθεσή τους 14 ημέρες για να ξανασκεφθούν την
αγορά τους και να υπαναχωρήσουν. Μπορούν σε όλες τις περιπτώσεις να επιστρέψουν ένα προϊόν εντός
δύο εβδομάδων και να λάβουν πίσω τα χρήματά τους.
Από τον Ιούνιο του 2017 τα τέλη περιαγωγής έχουν καταργηθεί. Οι Ευρωπαίοι που ταξιδεύουν εντός της
ΕΕ χρεώνονται με τα τοπικά τιμολόγια για τις κλήσεις περιαγωγής, τα μηνύματα SMS και τα δεδομένα.
Όταν ένα προϊόν που αγοράζεται στην ΕΕ (είτε διαδικτυακά είτε σε κατάστημα) είναι διαφορετικό από αυτό
που διαφημίζεται ή δεν λειτουργεί ικανοποιητικά, ο καταναλωτής έχει τουλάχιστον δικαίωμα για δωρεάν
επισκευή ή αντικατάσταση.
Μετά το 2016 οι νέοι κανόνες της ΕΕ για τα ενυπόθηκα δάνεια διασφαλίζουν την παροχή σαφών πληροφοριών στις διαφημίσεις και την έγκαιρη πληροφόρηση των καταναλωτών πριν από την υπογραφή μιας
σύμβασης.
Η ΕΕ παρέχει επίσης συνδρομή για την επίλυση διαφορών με
τους εμπόρους γρήγορα και αποτελεσματικά. Αυτές οι οικονομικά
προσιτές, γρήγορες διαδικασίες μπορούν να χρησιμοποιούνται
τόσο για τις εσωτερικές όσο και για τις διασυνοριακές διαφορές.
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών παρέχει σε καταναλωτές και εμπόρους τη δυνατότητα να επιλύουν τις διαφορές
τους σε σχέση με διαδικτυακές αγορές εξ ολοκλήρου διαδικτυακά. Το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών παρέχει
δωρεάν συνδρομή και συμβουλές στους καταναλωτές σχετικά με
τις διασυνοριακές αγορές τους.

Αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας εφαρμόζονται στα παιχνίδια, τις ηλεκτρικές συσκευές, τα καλλυντικά και τα φάρμακα, και
αυστηροί κανόνες διασφαλίζουν ότι τα μη ασφαλή προϊόντα
ανακαλούνται από την αγορά. Περισσότερα από 200 διαφορετικά προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας κοινοποιούνται μέσω του συστήματος έγκαιρης
προειδοποίησης της ΕΕ για τα επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα ετησίως.

http://bit.ly/1q2p8Sj

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/consumers_el

facebook.com/EUJustice
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Η ενιαία αγορά της ΕΕ προσφέρει στους καταναλωτές πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές, ευελιξία, ποιότητα και
ικανοποιητική σχέση ποιότητας-τιμής. Μπορεί, ωστόσο, να δημιουργήσει προβλήματα στους καταναλωτές, ιδίως σε
ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς όπως οι ψηφιακές ή χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες ενέργειας.
Η πολιτική της ΕΕ για τους καταναλωτές διασφαλίζει τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους στις περιπτώσεις που
αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών από άλλες χώρες και μέσω του διαδικτύου.
Αυτό συμβάλλει στην οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης στην ΕΕ, στοιχείο θετικό και για τις επιχειρήσεις που
πραγματοποιούν συναλλαγές μεταξύ των χωρών στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

Τραπεζικές και
χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες
Επιδίωξη της ΕΕ είναι να διασφαλίζει ότι
το χρηματοπιστωτικό σύστημα παραμένει
ισχυρό και ασφαλές και ότι η ενιαία αγορά
προσφέρει στους καταναλωτές και
στις επιχειρήσεις τα χρηματοπιστωτικά
προϊόντα που χρειάζονται.
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Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι αγορές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη σταθερότητα και την ανάπτυξη της
οικονομίας της ΕΕ. Παρέχουν χρηματοδότηση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δίνουν δυνατότητα αποταμίευσης και
επένδυσης, παρέχουν ασφάλιση έναντι κινδύνων και διευκολύνουν τις πληρωμές.
Μια χρεοκοπία του χρηματοπιστωτικού συστήματος μπορεί να έχει εκτεταμένες επιπτώσεις. Η χρηματοπιστωτική
κρίση του 2008 κατέδειξε ότι καμία χώρα της ΕΕ δεν μπορεί μεμονωμένα να διαχειριστεί τον χρηματοπιστωτικό
τομέα και να παρακολουθεί μόνη τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ως επακόλουθο της κρίσης,
η ΕΕ εφάρμοσε φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για τη θωράκιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την ενίσχυση
της ικανότητας της ΕΕ να αντιμετωπίσει μελλοντικούς χρηματοπιστωτικούς και οικονομικούς κραδασμούς. Σε αυτές
περιλαμβάνεται η ενίσχυση των κανόνων για την προστασία των καταθέσεων σε περίπτωση τραπεζικής χρεοκοπίας.

Τι κάνει η ΕΕ

http://bit.ly/2i4u9Bw

Η ΕΕ στοχεύει στην οικοδόμηση ενός ισχυρού, ασφαλούς χρηματοπιστωτικού τομέα ενισχύοντας την επίβλεψη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τη ρύθμιση των σύνθετων χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί
την αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων της τελευταίας
δεκαετίας, οι οποίες ενίσχυσαν τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Θα συνεχίσει επίσης
να αντιμετωπίζει τους εναπομένοντες κινδύνους και να μεριμνά
ώστε το κανονιστικό πλαίσιο να συμβαδίζει με τις τεχνολογικές
και οικονομικές εξελίξεις.

Το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων θέσπισε κοινούς κανόνες για την
εποπτεία των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών, ενίσχυσε
την προστασία των καταθετών και τη διαχείριση των προβληματικών τραπεζών. Η τραπεζική ένωση μεταβίβασε
την αρμοδιότητα για την εποπτεία και εξυγίανση των τραπεζών από το εθνικό στο ενωσιακό επίπεδο στα 19
κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ. Η ένωση κεφαλαιαγορών δημιουργεί το αναγκαίο πλαίσιο για την κινητοποίηση κεφαλαίων στην Ευρώπη και για τη διοχέτευσή τους σε όλες τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, και σε έργα υποδομής που χρειάζονται χρηματοδότηση για να επεκταθούν
και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.
Δεν υπάρχει ακόμη πλήρως ολοκληρωμένη ενιαία αγορά της ΕΕ για τις καταναλωτικές χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν εν πολλοίς σε εθνικό επίπεδο. Αυτό δημιουργεί δυσχέρειες στους καταναλωτές όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή τη μεταφορά χρηματοπιστωτικών προϊόντων
όπως οι τραπεζικοί λογαριασμοί, οι πιστωτικές κάρτες, οι υποθήκες και οι ασφάλειες μεταξύ κρατών. Η ΕΕ εργάζεται με στόχο την καλύτερη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για τους καταναλωτές και τους
μικροεπενδυτές. Για παράδειγμα, έλαβε μέτρα με στόχο την εγγύηση του δικαιώματος πρόσβασης στις βασικές
τραπεζικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ. Στοχεύει επίσης στην περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων της
ψηφιακής μετάβασης και των τεχνολογικών εξελίξεων, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση των καταναλωτών στις
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.
Η βιώσιμη χρηματοδότηση είναι η παροχή χρηματοδότησης σε επενδύσεις λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικές ή κοινωνικές παραμέτρους και παραμέτρους διακυβέρνησης. Η ΕΕ εξετάζει τον τρόπο ενσωμάτωσης αυτών
των παραμέτρων στο μελλοντικό πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής πολιτικής της με στόχο την κινητοποίηση
χρηματοδοτήσεων για βιώσιμη ανάπτυξη.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/banking-and-finance_el

@EU_Finance

Ανταγωνισμός
Οι κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ έχουν
ως στόχο τον θεμιτό και επί ίσοις όροις
ανταγωνισμό μεταξύ όλων των επιχειρήσεων
προς όφελος των καταναλωτών,
των επιχειρήσεων και της ευρωπαϊκής
οικονομίας συνολικά.

Τι κάνει η ΕΕ
Η Επιτροπή επεμβαίνει στις εξής περιπτώσεις:
●●

●●

●●

●●

●●

συμπράξεις (καρτέλ) ή άλλες παράνομες ρυθμίσεις μεταξύ εταιρειών για αποφυγή του ανταγωνισμού μεταξύ τους ή επιβολή τεχνητά υψηλών τιμών·
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, όταν μια επιχείρηση με μεγάλο μερίδιο στην αγορά προσπαθεί να εκτοπίσει
τους ανταγωνιστές της·
συγχωνεύσεις και παρεμφερείς συμφωνίες μεταξύ εταιρειών που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στον ανταγωνισμό εντός της ενιαίας αγοράς·
χρηματοδοτική στήριξη (κρατική ενίσχυση) από κυβερνήσεις της ΕΕ σε εταιρείες, που μπορεί να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά· και
προώθηση της νοοτροπίας του ανταγωνισμού παγκοσμίως.

Οι έρευνες της ΕΕ για τις αντιανταγωνιστικές πρακτικές μπορεί να καλύπτουν όχι μόνο προϊόντα αλλά και επαγγέλματα και υπηρεσίες. Η Επιτροπή παρακολουθεί τη βοήθεια που χορηγείται από κυβερνήσεις κρατών μελών
σε επιχειρήσεις (κρατική ενίσχυση) προκειμένου να βεβαιώνεται ότι η εν λόγω βοήθεια δεν παρέχει σε ορισμένες εταιρείες αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών
τους. Αυτό ενισχύει τη δικαιοσύνη στην Ευρώπη και προωθεί την
ανάπτυξη. Οι κρατικές ενισχύσεις μπορεί να επιτρέπονται εάν
βοηθούν ή δίνουν ώθηση σε μειονεκτούσες περιφέρειες, σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στην έρευνα και ανάπτυξη, στην
προστασία του περιβάλλοντος, στην κατάρτιση, την απασχόληση
ή τον πολιτισμό.
Ως ενδεικτικό παράδειγμα παράνομων κρατικών ενισχύσεων,
το 2016 η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ιρλανδία
είχε χορηγήσει παράνομα φορολογικά πλεονεκτήματα τα
οποία ανήλθαν σε σχεδόν 13 δισεκατ. ευρώ στην Apple. Αυτό
είναι παράνομο βάσει των ενωσιακών κανόνων περί κρατικών
http://bit.ly/2bOwMln
ενισχύσεων, καθώς επέτρεψε στην Apple να καταβάλει σημαντικά
χαμηλότερους φόρους από άλλες εταιρείες. Η Ιρλανδία πρέπει
τώρα να ανακτήσει τις παράνομες ενισχύσεις. Οι μεγάλες
εταιρείες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τη διαπραγματευτική ισχύ τους για να επιβάλουν συνθήκες που θα
καθιστούσαν δύσκολο για τους προμηθευτές ή τους πελάτες τους να συναλλάσσονται με τους ανταγωνιστές
τους. Ενδεικτικά, το 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε στη Google πρόστιμο ύψους 2,42 δισεκατ. ευρώ
για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει στις μηχανές αναζήτησης, προωθώντας τη δική της
υπηρεσία σύγκρισης τιμών στα αποτελέσματα αναζήτησης και υποβιβάζοντας εκείνες των ανταγωνιστών
της. Άλλα παραδείγματα υποθέσεων που παραπέμφθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζονται εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/competition_el

@EU_Competition
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Σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού και τα εθνικά δικαστήρια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει την
πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ και κανόνες για την καλύτερη λειτουργία των αγορών και την εξασφάλιση θεμιτού
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Αυτό συμβάλλει στη μείωση των τιμών και στη βελτίωση της ποιότητας,
ενθαρρύνει την καινοτομία και την αποδοτικότητα και παρέχει περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές.

Φορολογία
Οι εθνικές κυβερνήσεις είναι μεν υπεύθυνες
για τον καθορισμό των φορολογικών
συντελεστών και τη συλλογή των φόρων,
ωστόσο η ΕΕ διασφαλίζει ότι τα φυσικά
πρόσωπα ή οι επιχειρήσεις από άλλο κράτος
μέλος δεν υφίστανται διακρίσεις και ότι
οι φόροι δεν δημιουργούν προβλήματα
στην ενιαία αγορά της ΕΕ.
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Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών έχουν σε μεγάλο βαθμό την ευχέρεια να σχεδιάζουν τη φορολογική νομοθεσία
τους σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες. Ωστόσο, πρέπει σε αυτό το πλαίσιο να τηρούν ορισμένες θεμελιώδεις
αρχές, όπως η αποφυγή των διακρίσεων και η ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και υπηρεσιών στην ενιαία αγορά.
Όλο και περισσότερες εταιρείες και πρόσωπα ασκούν δραστηριότητα σε περισσότερες από μία χώρες, γεγονός που
διευκολύνει την προσπάθειά τους να καταβάλλουν τον λιγότερο δυνατό φόρο («φοροαποφυγή») ή να μην καταβάλλουν τους οφειλόμενους φόρους («φοροδιαφυγή») με νόμιμα μέσα. Μια χώρα δεν μπορεί μόνη της να αντιμετωπίσει
τα ζητήματα αυτά και έτσι τα κράτη μέλη συνεργάζονται ώστε να είναι βέβαιο ότι η φορολογία είναι δίκαιη.

Τι κάνει η ΕΕ
Η ΕΕ δεν εμπλέκεται απευθείας στην είσπραξη των φόρων ή στον καθορισμό των φορολογικών συντελεστών.
Ο ρόλος της ΕΕ είναι να εποπτεύει τους εθνικούς φορολογικούς κανόνες, ώστε να διασφαλίζεται ότι συνάδουν
με ορισμένες πολιτικές της ΕΕ, όπως:
●●
●●

●●

●●

η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και η δημιουργία θέσεων εργασίας·
η εγγύηση της ελεύθερης διακίνησης των προϊόντων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων εντός της ΕΕ στην
ενιαία αγορά·
η διασφάλιση ότι οι επιχειρήσεις σε μια χώρα δεν απολαμβάνουν αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους σε άλλη χώρα·
η μέριμνα ώστε οι φόροι να μη δημιουργούν διακρίσεις κατά των καταναλωτών, των εργαζομένων ή των
επιχειρήσεων από άλλες χώρες της ΕΕ.
Για τη λήψη αποφάσεων σε ενωσιακό επίπεδο για φορολογικά ζητήματα απαιτείται η συμφωνία των κυβερνήσεων όλων των κρατών μελών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα κάθε
χώρας της ΕΕ. Για ορισμένους φόρους, όπως ο φόρος προστιθέμενης αξίας ή οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης για το πετρέλαιο, τον
καπνό και το αλκοόλ, τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει να ευθυγραμμίσουν σε αδρές γραμμές τους κανόνες και τους ελάχιστους
συντελεστές τους, ώστε να αποφεύγεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός εντός της ενιαίας αγοράς.

http://bit.ly/2i2gsCX

Οι φορολογικοί νόμοι ενός κράτους μέλους δεν πρέπει να επιτρέπουν σε άτομα ή σε επιχειρήσεις να διαφεύγουν τη φορολογία
σε άλλο κράτος μέλος. Η δράση σε επίπεδο ΕΕ είναι ουσιαστική
για την αντιμετώπιση του προβλήματος και τα τελευταία χρόνια
έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, συμπεριλαμβανομένης της
έγκρισης σχεδίου δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής.

Ο στενός συντονισμός μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων συμβάλλει επίσης στο να μην μπορούν οι εταιρείες
να εκμεταλλεύονται τα κενά της νομοθεσίας ανάμεσα στα συστήματα των διαφόρων χωρών με σκοπό τη μείωση του ύψους των καταβαλλόμενων φόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/taxation_el

@EU_Taxud

Τελωνεία
Η τελωνειακή ένωση της ΕΕ σημαίνει ότι όλα
τα κράτη μέλη συνεργάζονται προκειμένου
να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που
εισάγονται στην ΕΕ κυκλοφορούν ελεύθερα
και ότι είναι ασφαλή για τους ανθρώπους,
τα ζώα και το περιβάλλον.

Η τελωνειακή πολιτική είναι μία από τις λίγες αποκλειστικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή εισηγείται τη νομοθεσία για τα τελωνειακά θέματα της ΕΕ και βεβαιώνεται για την εφαρμογή της.

Τι κάνει η ΕΕ

http://bit.ly/1Tn9RIH

Στην πράξη, η διαχείριση της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ γίνεται
από τις 28 εθνικές τελωνειακές υπηρεσίες, οι οποίες ενεργούν
σαν να ήταν μία. Προστατεύουν τους καταναλωτές από προϊόντα που μπορεί να είναι επικίνδυνα ή επιβλαβή για την υγεία τους
και επίσης τα ζώα και το περιβάλλον από ασθένειες των φυτών
και των ζώων. Συμβάλλουν επίσης στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας και διασφαλίζουν
ότι δεν γίνεται παράνομη εξαγωγή πολύτιμων αντικειμένων από
την Ευρώπη.

Οι τελωνειακές υπηρεσίες εμποδίζουν επίσης τις παράνομες εξαγωγές αποβλήτων, καθώς η προστασία του περιβάλλοντος είναι
ένα από τα βασικά τους καθήκοντα. Για τις επιχειρήσεις, τελωνειακή ένωση σημαίνει ότι, ανεξαρτήτως του τόπου μέσω του οποίου τα προϊόντα εισέρχονται στην ΕΕ, ισχύουν οι
ίδιοι κανόνες και ότι, μετά τον τελωνειακό έλεγχο, τα προϊόντα μπορούν να διακινούνται ελεύθερα ή να πωλούνται οπουδήποτε εντός της τελωνειακής επικράτειας της ΕΕ.
Το 2015 διεκπεραιώθηκαν σχεδόν 293 εκατομμύρια τελωνειακές διασαφήσεις από 2 000 και πλέον τελωνειακούς υπαλλήλους της ΕΕ που εργάζονται 365 ημέρες τον χρόνο.
Η τελωνειακή πολιτική της ΕΕ επικεντρώνεται σήμερα στα εξής:
●●
●●
●●

●●

επίτευξη αποτελεσματικής συνεργασίας όλων των κρατών μελών στο πλαίσιο της τελωνειακής ένωσης·
εισήγηση νομοθεσίας και διαδικασιών με στόχο τη μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία των πολιτών·
συνδρομή των χωρών της ΕΕ στην ανταλλαγή πληροφοριών που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για τις
τελωνειακές υπηρεσίες· και
διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης των προϊόντων μεταξύ των κρατών μελών στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/customs_eL_el

@EU_Taxud
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Η ουσία της τελωνειακής ένωσης είναι ότι τα μέλη της εφαρμόζουν τους ίδιους δασμούς στα προϊόντα που εισάγονται στην επικράτειά τους από τον υπόλοιπο κόσμο και ότι δεν επιβάλλουν δασμούς στο εσωτερικό της. Στην
περίπτωση της ΕΕ αυτό σημαίνει ότι δεν καταβάλλονται τελωνειακοί δασμοί κατά τη διακίνηση προϊόντων από ένα
κράτος μέλος σε άλλο.

Πολιτισμός
και μέσα
ενημέρωσης
Η ΕΕ εργάζεται με στόχο την προστασία της
κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης
και τη δυνατότητα όλων των πολιτών να έχουν
πρόσβαση σ’ αυτή. Στηρίζει τις καλές τέχνες και
συμβάλλει στην ανάπτυξη των δημιουργικών
και οπτικοακουστικών βιομηχανιών μας,
ιδίως μέσω του προγράμματος «Δημιουργική
Ευρώπη».
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Ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα βρίσκονται στον πυρήνα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και στην καρδιά της
πολιτιστικής πολιτικής της ΕΕ. Η ΕΕ έχει ως στόχο την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και πολυμορφίας
στις διάφορες χώρες και την αξιοποίηση της συνεισφοράς του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα στην απασχόληση και την ανάπτυξη σύμφωνα με τις αρχές της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό. Το 2014 οι εν λόγω
τομείς αντιπροσώπευαν το 4,5 % του ΑΕΠ της ΕΕ και περίπου 3,8 % του εργατικού δυναμικού της (8,5 εκατομμύρια
εργαζόμενοι). Η πολιτική της ΕΕ επιδιώκει επίσης να ανταποκριθεί σε συνήθεις προκλήσεις, όπως η μετάβαση στην
ψηφιακή παραγωγή και περιεχόμενο ή ο τρόπος ενθάρρυνσης της καινοτομίας στον τομέα του πολιτισμού.

Τι κάνει η ΕΕ
Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» έχει ως στόχο να ενισχύσει τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς της Ευρώπης και
να παράσχει οικονομική στήριξη, χρηματοδοτώντας 250 000
καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού, 2 000 κινηματογράφους, 800 κινηματογραφικές ταινίες και 4 500 μεταφράσεις
βιβλίων στη διάρκεια της επταετούς υλοποίησής του. Επενδύει
1,46 δισεκατ. ευρώ για:
●●

●●

http://bit.ly/2jmBE3d

●●

●●

την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτισμικής και γλωσσικής
πολυμορφίας·
την ώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στους δημιουργικούς τομείς·
τη συνδρομή των δημιουργικών και πολιτιστικών τομέων για
την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών
και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων· και
τη διάχυση των καλλιτεχνικών έργων σε ένα ευρύτερο κοινό
στην Ευρώπη και διεθνώς.

Η Επιτροπή συντονίζει επίσης τη χάραξη της πολιτικής, την έρευνα και την υποβολή εκθέσεων για ευρύ φάσμα
θεμάτων, από την απόκτηση στοιχειωδών γνώσεων για τα μέσα επικοινωνίας και την ψηφιακή διανομή έως την
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ή τον πολιτισμό στις εξωτερικές σχέσεις. Επιπλέον, ενθαρρύνει τη συνεργασία και την αμοιβαία μάθηση μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο της ανοικτής μεθόδου συντονισμού.
Η «Δημιουργική Ευρώπη» προωθεί επίσης πρωτοβουλίες όπως τα βραβεία της ΕΕ για την πολιτιστική κληρονομιά,
την αρχιτεκτονική, τη λογοτεχνία και τη μουσική καθώς και τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.
Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων ενημέρωσης έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι, όπως και τα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες, τα οπτικοακουστικά μέσα (κινηματογράφος, τηλεόραση και
βίντεο) υπόκεινται σε κανόνες που έχουν ισχύ σε όλη την ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται ότι μπορούν να διακινούνται
ελεύθερα και ισότιμα στην ενιαία αγορά, ανεξαρτήτως του τρόπου διά του οποίου παρέχονται. Οι βασικοί κανόνες
επιβάλλουν στις χώρες της ΕΕ να συντονίζονται μεταξύ τους σε ζητήματα όπως η προστασία των παιδιών και των
καταναλωτών, η προάσπιση της πολυφωνίας στα μέσα, η προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας και η καταπολέμηση του φυλετικού και του θρησκευτικού μίσους. Οι κανόνες της ΕΕ υποστηρίζουν επίσης την ανάπτυξη και τη
διανομή των ευρωπαϊκών ταινιών και άλλου περιεχομένου, με στόχο την προώθηση της πολιτισμικής πολυμορφίας.
Το 2018 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαικό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/culture-and-media_el

facebook.com/CreativeEuropeEU

@europe_creative

Νεολαία
Μέσω των πολιτικών για τη νεολαία η ΕΕ
επιδιώκει να προσφέρει στους νέους
περισσότερες ευκαιρίες στην εκπαίδευση
και την αγορά εργασίας και να διασφαλίσει
την πλήρη συμμετοχή τους σε όλους
τους τομείς της κοινωνίας.

http://bit.ly/2iP7RAy

Τι κάνει η ΕΕ

Η ΕΕ έχει θεσπίσει προγράμματα και πρωτοβουλίες με στόχο να βοηθήσει τη νεολαία της Ευρώπης να συμμετάσχει πιο ενεργά στην κοινωνία και να επωφεληθεί από τη γνωριμία με μια άλλη χώρα. Σε αυτά περιλαμβάνονται
τα εξής:
●●

●●

●●

●●

●●

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που υποστηρίζει την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, τη
νεολαία και τον αθλητισμό στην Ευρώπη. Με προϋπολογισμό 14,7 δισεκατ. ευρώ, θα προσφέρει ευκαιρίες
σε πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να αποκτήσουν εμπειρία και να
προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό.
Η Επιτροπή δίνει έμφαση στην ανάγκη για δομημένο διάλογο ως μέσο αμοιβαίας επικοινωνίας μεταξύ των
νέων και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων με στόχο την πρωτογενή πληροφόρηση από τους νέους όσον
αφορά τα ζητήματα πολιτικής. Ο δομημένος αυτός διάλογος οργανώνεται σε κύκλους των 18 μηνών, καθένας από τους οποίους εστιάζει σε μια συγκεκριμένη θεματική ενότητα και παρέχει στους νέους την ευκαιρία
να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του συγκεκριμένου θέματος.
Το πρόγραμμα Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες δίνει σε νεοεισερχόμενους στην επιχειρηματικότητα
ή νεαρούς στην ηλικία ευρωπαίους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες
για την έναρξη και λειτουργία μιας μικρής επιχείρησης.
Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι μια νέα πρωτοβουλία της ΕΕ, η οποία δημιουργεί ευκαιρίες για
όσους νέους επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό ή να εργαστούν σε προγράμματα, στη χώρα τους ή στο
εξωτερικό, προς όφελος κοινοτήτων και ατόμων σε όλη την Ευρώπη.
Οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία, με χρηματοδότηση ύψους 8,8 δισεκατ. ευρώ, στηρίζουν την απασχόληση των
νέων μεριμνώντας ώστε να προσφέρεται σε όλους τους νέους κάτω των 25 ετών μια ποιοτική, συγκεκριμένη πρόταση για εργασία, μαθητεία, πρακτική άσκηση ή συνέχιση της εκπαίδευσης εντός τεσσάρων μηνών
από την ολοκλήρωση της τυπικής εκπαίδευσης ή την απώλεια της εργασίας τους.

Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω και σχετικά με άλλες
πρωτοβουλίες της ΕΕ για τους νέους της Ευρώπης, ενώ το EURES, η Ευρωπαϊκή Πύλη για την Επαγγελματική
Κινητικότητα, φέρνει επίσης σε επαφή άτομα που αναζητούν εργασία και εταιρείες που προσφέρουν εργασία σε
όλη την ΕΕ, αλλά και στην Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/youth_el

facebook.com/EuropeanYouthEU/

@EuropeanYouthEU
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Η κοινωνική ένταξη των νέων είναι ζωτικής σημασίας για την
ευρωπαϊκή κοινωνία και τη δημοκρατική ζωή. Η στρατηγική της
ΕΕ για τη νεολαία προάγει την υγεία και την ποιότητα ζωής των
νέων, τη συμμετοχή τους στην κοινωνία και σε εθελοντικές δράσεις, καθώς και την απασχόληση και την επιχειρηματικότητά τους.
Οι πολιτικές της ΕΕ για τη νεολαία προσφέρουν επίσης στους νέους την ευκαιρία να περιορίσουν τα κενά στην εκπαίδευση και τις
δεξιότητές τους, ώστε να μπορέσουν να συνεισφέρουν πλήρως
στην κοινωνία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι
η ανεργία των νέων παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

Αθλητισμός
Η ΕΕ προωθεί τα οφέλη για την υγεία και τις
θετικές αξίες που σχετίζονται με τον αθλητισμό,
στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των υπευθύνων
χάραξης πολιτικής και τον διάλογο με τις
αθλητικές οργανώσεις και αντιμετωπίζει
προβλήματα όπως η χρήση παράνομων ουσιών,
οι προσυνεννοημένοι αγώνες και η βία.
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Ο αθλητισμός και η άσκηση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ζωής εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Εκτός από την
καλή υγεία και την ποιότητα ζωής που προσφέρει, ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως ο ρατσισμός, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η ανισότητα μεταξύ των φύλων. Ο αθλητισμός παρέχει επίσης
σημαντικά οικονομικά οφέλη και αποτελεί σημαντικό εργαλείο στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ. Η πολιτική της ΕΕ για
τον αθλητισμό υλοποιείται σήμερα κατά κύριο λόγο μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Τι κάνει η ΕΕ
Η ΕΕ εστιάζει στον αθλητισμό θεωρώντας ότι αποτελεί μέσο για τη διατήρηση της υγείας του πληθυσμού, τη
δημιουργία κοινοτήτων, την ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης και την προώθηση των ίσων ευκαιριών.
●●

●●

●●

●●
●●

Το Erasmus+ συγχρηματοδοτεί πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, ανταλλαγή και εφαρμογή
καινοτόμων ιδεών και πρακτικών για την προώθηση του μαζικού αθλητισμού. Το «Erasmus+ sport» συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού, προάγοντας τη συνεργασία μεταξύ των
αθλητικών οργανώσεων, των δημόσιων αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.
Ο αθλητισμός μπορεί να γεφυρώσει τα κοινωνικά χάσματα, να χειραφετήσει τους ανθρώπους ενώ παρέχει
ευκαιρίες για ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων. Τα κράτη μέλη της ΕΕ που υποβάλλουν αιτήσεις για επιχορήγηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ενθαρρύνονται να συμπεριλάβουν έργα που προάγουν την κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού. Τα αθλητικά
βραβεία #BeInclusive της ΕΕ αναδεικνύουν τις οργανώσεις που χρησιμοποιούν τη δύναμη του αθλητισμού
με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης για τις μειονεκτούσες ομάδες.
Η ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους να είναι δραστήριοι στην καθημερινή
ζωή τους.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τις αθλητικές οργανώσεις να ασκούν χρηστή διακυβέρνηση.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντάσσει σταδιακά τον αθλητισμό στις διμερείς συμφωνίες με χώρες εκτός της ΕΕ.
Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στον αθλητισμό
συμφωνείται μέσω πολυετούς σχεδίου εργασίας της ΕΕ για τον
αθλητισμό. Το πιο πρόσφατο σχέδιο (για την περίοδο 2017-2020)
ορίζει τρεις προτεραιότητες: την ακεραιότητα στον αθλητισμό,
την οικονομική διάσταση του αθλητισμού και τη σχέση αθλητισμού και κοινωνίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τα
κράτη μέλη και τους ενδιαφερομένους για την προαγωγή του ρόλου του αθλητισμού και την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα
που ταλανίζουν τον ευρωπαϊκό αθλητισμό.

Η έρευνα για τον αθλητισμό και τη φυσική δραστηριότητα που
διενεργήθηκε από το Ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι οι πολίτες της
http://bit.ly/2BlTjAc
ΕΕ δεν αθλούνται αρκετά. Η πολιτική της ΕΕ για την υγεία ενθαρρύνει την άθληση τόσο μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών
μεταξύ των χωρών της ΕΕ και με τα ενδιαφερόμενα μέρη όσο και
μέσω της πλατφόρμας της ΕΕ για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία, η οποία παρέχει ένα βήμα για
την αντιμετώπιση τάσεων που κάνουν κακό στην υγεία. Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη σωματική
άσκηση (2008) και η σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της σωματικής άσκησης για τη
βελτίωση της υγείας σε όλους τους τομείς (2013) δείχνουν πώς οι εθνικές πολιτικές μπορούν να ενθαρρύνουν
τη δραστηριότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/sport_el

facebook.com/EUErasmusPlusProgramme/

@EUSport

Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ βοηθά στην
υλοποίηση όλων αυτών που είναι σημαντικά για
τους Ευρωπαίους. Με τη συγκέντρωση πόρων
σε επίπεδο ΕΕ τα κράτη μέλη μπορούν να
πετύχουν περισσότερα απ’ όσα θα μπορούσαν
ενεργώντας μεμονωμένα.

Στη διάρκεια της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης ο προϋπολογισμός της ΕΕ αναδείχθηκε σε ισχυρό εργαλείο για την υποστήριξη των επενδύσεων. Ενώ οι εθνικοί προϋπολογισμοί σε πολλά κράτη μέλη δέχονταν σοβαρές
πιέσεις, ο προϋπολογισμός της ΕΕ —και ιδίως τα διαρθρωτικά ταμεία— αναδύθηκε από την κρίση του 2008 ως σταθεροποιητικός παράγοντας που επενδύει στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Πιο πρόσφατα, ο προϋπολογισμός
στήριξε επίσης τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και την αντίδραση της Ευρώπης στην προσφυγική
κρίση και στην απειλή του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Τι κάνει η ΕΕ
Η ΕΕ εκπονεί και συναινεί σε μακροπρόθεσμο σχέδιο δαπανών
(το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο), που παρέχει μια σταθερή
βάση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών. Το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο
καλύπτει την περίοδο 2014-2020 και παρέχει στην ΕΕ τη δυνατότητα να επενδύσει περίπου 1 τρισεκατ. ευρώ στη διάρκεια αυτής
της περιόδου.
Ο ετήσιος προϋπολογισμός αποφασίζεται με δημοκρατικό τρόπο.
Αρχικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει πρόταση προϋπολογισμού. Κατόπιν, οι εθνικές κυβερνήσεις (μέσω του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης) και το άμεσα εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνουν την πρόταση, η οποία καθίσταται ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους. Γύρω στο 94 % του προϋπολογισμού διατίθεται στα κράτη μέλη και εκτός της ΕΕ σε
αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ το 6 % καλύπτει τα διοικητικά έξοδα της ΕΕ.

http://Europa.eu/!Xv33Tb

Ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2017 ανήλθε σε περίπου 158 δισεκατ. ευρώ — ένα σημαντικό ποσό
σε απόλυτες τιμές, που όμως αντιστοιχεί μόνο στο 1 % του πλούτου που παράγεται ετησίως από τις χώρες της
ΕΕ. Περίπου 80 % του προϋπολογισμού της ΕΕ χρηματοδοτείται από τις εθνικές εισφορές που βασίζονται στο
ακαθάριστο εθνικό εισόδημα και στον φόρο προστιθέμενης αξίας.
Κάθε χρόνο, μετά από σύσταση του Συμβουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει αν θα δώσει την τελική
έγκριση, ή «απαλλαγή», για τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή εκτέλεσε τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει πλήρη λογοδοσία και διαφάνεια και, όταν χορηγείται, η απαλλαγή συνεπάγεται επίσημο
κλείσιμο των λογαριασμών για το δεδομένο έτος.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/budget_el
Έγγραφο προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ

facebook.com/EUbudget

@EU_Budget
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Ο προϋπολογισμός της ΕΕ παρέχει στήριξη σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών που υλοποιούνται στους κόλπους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει βοηθήσει την ΕΕ να εδραιώσει την ισχύ της στη διεθνή σκηνή, πρωτοστατώντας στον
αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και αποτελώντας τον μεγαλύτερο χορηγό ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής
βοήθειας στον κόσμο.

Πρόληψη
της απάτης
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης
της Απάτης μεριμνά ώστε τα χρήματα
των φορολογουμένων να αξιοποιούνται
με τον καλύτερο τρόπο διερευνώντας
υποθέσεις απάτης, διαφθοράς και
παράνομων δραστηριοτήτων που
σχετίζονται με κονδύλια της ΕΕ.
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Η διαφθορά και η απάτη μπορούν να βλάψουν σοβαρά την οικονομία και να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των
πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και διαδικασίες. Ωστόσο, η θεσμική διαφθορά δεν είναι η μοναδική απειλή. Το λαθρεμπόριο τσιγάρων, η μη καταβολή εισαγωγικών δασμών για είδη υπόδησης και ένδυσης, η είσπραξη
επιδοτήσεων για καλλιέργεια πορτοκαλιών σε κτήματα που δεν
υπάρχουν — υπάρχουν πολλά παραδείγματα απάτης, μεγάλα και
μικρά, που μπορεί να έχουν κόστος για τους ευρωπαίους φορολογούμενους. Εκτιμάται ότι μόνον η διαφθορά κοστίζει στην οικονομία της ΕΕ 120 δισεκατ. ευρώ ετησίως, ποσό που λίγο υπολείπεται
του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ.

http://bit.ly/1lBCacz

Για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (γνωστή και ως OLAF) διερευνά
υποθέσεις απάτης, διαφθοράς και παράνομων δραστηριοτήτων
που σχετίζονται με κονδύλια της ΕΕ, καθώς και περιπτώσεις σοβαρών παραπτωμάτων που διαπράττονται από υπαλλήλους της
ΕΕ και μέλη των οργάνων της ΕΕ, και συνδράμει τα όργανα στην
εκπόνηση και εφαρμογή πολιτικών για την πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης. Η Υπηρεσία υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά διαθέτει πλήρη ανεξαρτησία όσον αφορά τις ερευνητικές αρμοδιότητές της.

Τι κάνει η ΕΕ
Όταν μια υπόθεση εικαζόμενης διαφθοράς ή απάτης σε σχέση με κονδύλια της ΕΕ αξιολογείται και αποδεικνύεται βάσιμη από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, κινείται διαδικασία έρευνας. Μια έρευνα
μπορεί να περιλαμβάνει συνεντεύξεις και επιθεώρηση εγκαταστάσεων. Η Υπηρεσία συντονίζει επίσης τις επιθεωρήσεις που διενεργούν οι υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης των κρατών μελών που εμπλέκονται στην
υπόθεση.
Μετά την ολοκλήρωση μιας έρευνας, η Υπηρεσία συνιστά την ανάληψη δράσης από τα όργανα της ΕΕ και τις
εθνικές κυβερνήσεις που εμπλέκονται: συνήθως πρόκειται για διεξαγωγή ποινικών ερευνών, ανάκτηση χρηματικών ποσών ή άλλα πειθαρχικά μέτρα. Κατόπιν, παρακολουθεί πώς εφαρμόζονται αυτές οι συστάσεις.
Οι εθνικές τελωνειακές αρχές διενεργούν τακτικές κοινές επιχειρήσεις με την Υπηρεσία (και άλλους οργανισμούς της ΕΕ) για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της απάτης σε ορισμένους τομείς υψηλού κινδύνου και σε συγκεκριμένες εμπορικές διαδρομές. Για παράδειγμα, το 2016 κοινές τελωνειακές επιχειρήσεις που
πραγματοποιήθηκαν με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης είχαν ως αποτέλεσμα την κατάσχεση 11 εκατομμυρίων τσιγάρων καθώς και εκατοντάδων χιλιάδων πλαστών ημιαγωγών
και χιλιάδων λίτρων ντίζελ.
Η Υπηρεσία συνδράμει επίσης στην εκπόνηση, παρακολούθηση και εφαρμογή των ενωσιακών πολιτικών καταπολέμησης της απάτης, σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/topics/fraud-prevention_el

@OLAFPress
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1

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στο κράτος δικαίου.
Αυτό σημαίνει ότι κάθε ενέργεια της ΕΕ στηρίζεται σε
Συνθήκες που έχουν εγκριθεί οικειοθελώς και με
δημοκρατικές διαδικασίες από όλες τις χώρες της ΕΕ.
Οι Συνθήκες υποβάλλονται σε διαπραγμάτευση και
συμφωνούνται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, που
στη συνέχεια τις επικυρώνουν στα κοινοβούλιά τους
ή μέσω δημοψηφίσματος.

Πιο πρόσφατα, η ΕΕ συμφώνησε σχετικά με τη Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη
διακυβέρνηση στην οικονομική και νομισματική
ένωση, μια διακυβερνητική Συνθήκη που υποχρεώνει τις συμμετέχουσες χώρες να θεσπίζουν αυστηρούς κανόνες προκειμένου να διασφαλίζονται ισοσκελισμένοι δημόσιοι προϋπολογισμοί και ενισχύει
τη διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ.

Οι Συνθήκες προσδιορίζουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους κανόνες για τη λειτουργία
των οργάνων της ΕΕ, τη λήψη των αποφάσεων και
τη σχέση της ΕΕ με τα κράτη μέλη. Οι Συνθήκες τροποποιούνται με κάθε προσχώρηση νέων κρατών
μελών στην ΕΕ. Κατά καιρούς τροποποιούνται επίσης
για τη μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάθεση σε αυτή νέων
τομέων αρμοδιότητας.

Στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο επίπεδο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν διάφορα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, και συγκεκριμένα:

Η πιο πρόσφατη τροποποιητική Συνθήκη, η Συνθήκη
της Λισαβόνας, τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου
2009. Οι προηγούμενες Συνθήκες έχουν ενσωματωθεί στην τωρινή ενοποιημένη απόδοση, η οποία περιλαμβάνει τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

●●

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

●●

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

●●

το Συμβούλιο και

●●

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Γενικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκείνη που
προτείνει τη νέα νομοθεσία, η οποία όμως εγκρίνεται
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (το
οποίο καλείται επίσης Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης). Στη συνέχεια, η νομοθεσία εφαρμόζεται
από τα κράτη μέλη και το ενδιαφερόμενο θεσμικό
όργανο ή όργανα της ΕΕ.
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Πώς λαμβάνει αποφάσεις
και πώς ενεργεί
η Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Προοδευτική Συµµαχία
Σοσιαλιστών και ∆ηµοκρατών

189

Οµάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών
και Μεταρρυθµιστών

Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα
(Χριστιανοδηµοκράτες)

73

Συµµαχία Φιλελεύθερων και
∆ηµοκρατών για την Ευρώπη

215

Μη εγγεγραµµένοι σε πολιτικές
οµάδες

68

18
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Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά
— Αριστερά των Πράσινων
των Βόρειων Χωρών

Η Ευρώπη των Εθνών
και της Ελευθερίας

40
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Ευρώπη Ελευθερίας και
Άµεσης ∆ηµοκρατίας

Πράσινοι / Ευρωπαϊκή
Ελεύθερη Συµµαχία
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Σύνολο 748 (3 κενές θέσεις) — Κατάσταση τον Αύγουστο του 2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγεται από τους πολίτες της ΕΕ με άμεσες εκλογές που διεξάγονται κάθε
πέντε χρόνια (οι πιο πρόσφατες το 2014). Κάθε κράτος μέλος εκλέγει έναν συγκεκριμένο αριθμό βουλευτών (ευρωβουλευτές): οι έδρες κατανέμονται με
βάση τον πληθυσμό του κάθε κράτους μέλους. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδρεύει τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στο Στρασβούργο. Σημερινός πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ο Antonio Tajani.
Οι ευρωβουλευτές είναι οργανωμένοι σε πολιτικές
ομάδες, καθώς και σε επιτροπές οι οποίες εξετάζουν
τις προτάσεις νέας νομοθεσίας στους διάφορους τομείς πολιτικής.

●●

●●

●●

●●

Έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψη νομοθεσίας της ΕΕ, από κοινού με το Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τις προτάσεις
της Επιτροπής. Το Κοινοβούλιο είναι επίσης
συναρμόδιο με το Συμβούλιο για την έγκριση
του προϋπολογισμού της ΕΕ (μετά από εισήγηση
της Επιτροπής).
Λήψη αποφάσεων σχετικά με διεθνείς συμφωνίες.
Λήψη αποφάσεων σχετικά με τις διευρύνσεις
της ΕΕ.

Εξέταση του προγράμματος εργασιών της Επιτροπής και διατύπωση αιτήματος για υποβολή
νομοθετικών προτάσεων.

Οι εργασίες του Κοινοβουλίου περιλαμβάνουν δύο
κύρια στάδια.
●●

Σε επίπεδο λήψης αποφάσεων, το Κοινοβούλιο είναι
αρμόδιο για τα εξής:
●●

Εκλογή του προέδρου της Επιτροπής, κατόπιν
εισήγησης των κρατών μελών, και στη συνέχεια
έγκριση του συνόλου των επιτρόπων.

●●

Νομοπαρασκευαστικές επιτροπές: το Κοινοβούλιο διαθέτει 20 επιτροπές και δύο υποεπιτροπές,
που ειδικεύονται η καθεμία σε συγκεκριμένο
τομέα πολιτικής. Οι επιτροπές εξετάζουν τις
νομοθετικές προτάσεις και οι ευρωβουλευτές
και οι πολιτικές ομάδες μπορούν να καταθέσουν
τροπολογίες ή να εισηγηθούν απόρριψη της
προτεινόμενης νομοθεσίας. Τα προς εξέταση
θέματα τίθενται επίσης προς συζήτηση στους
κόλπους των πολιτικών ομάδων ώστε να
αποφασιστεί πώς θα ψηφίσουν για το εκάστοτε
θέμα.
Οι σύνοδοι της ολομέλειας εγκρίνουν, τροποποιούν ή απορρίπτουν την προτεινόμενη
νομοθεσία: όλοι οι ευρωβουλευτές παρίστανται
στην αίθουσα για την τελική ψηφοφορία επί της
προτεινόμενης νομοθεσίας και των προτεινόμενων τροπολογιών. Οι ολομέλειες πραγματοποιούνται συνήθως στο Στρασβούργο, ενώ οι
τυχόν πρόσθετες σύνοδοι στις Βρυξέλλες.

Το Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που εδρεύει στις Βρυξέλλες, αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων όλων των κρατών μελών της ΕΕ, τον
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Ύπατο
Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Σημερινός πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ο Donald Tusk.

Μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο είναι
το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Είναι επίσης γνωστό ως Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο
Συμβούλιο, οι υπουργοί των κρατών μελών της ΕΕ συναντώνται για να συζητήσουν, να τροποποιήσουν και
να θεσπίσουν νομοθεσία ή για να συντονίσουν πολιτικές. Οι υπουργοί έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την
κυβέρνησή τους ως προς τις ενέργειες που συμφωνούνται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Η προεδρία του
Συμβουλίου ασκείται εκ περιτροπής μεταξύ των κρατών
μελών σε εξαμηνιαία βάση και η προεδρεύουσα χώρα
είναι αρμόδια να προεδρεύει στις συνεδριάσεις του
Συμβουλίου και να καθορίζει τα θεματολόγια.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι η σύνοδος των ηγετών της ΕΕ για τον καθορισμό του πολιτικού θεματολογίου της ΕΕ. Αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο πολιτικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματοποιεί συνόδους
κορυφής (συνήθως ανά τρίμηνο) των ηγετών της ΕΕ,
υπό την προεδρία του προέδρου του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, ο οποίος εκλέγεται από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για θητεία δυόμισι ετών (η οποία
μπορεί να ανανεωθεί μία φορά). Ο πρόεδρος μπορεί
να συγκαλέσει επιπλέον συνόδους για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει συνήθως με
συναίνεση ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, με ειδική
πλειοψηφία. Μόνον οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων έχουν δικαίωμα ψήφου.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:
●●

●●

●●

●●

λαμβάνει αποφάσεις για τη γενική κατεύθυνση
και τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης,
αλλά δεν νομοθετεί·
επιλαμβάνεται σύνθετων ή ευαίσθητων θεμάτων που δεν μπορούν να επιλυθούν στα κατώτερα επίπεδα της διακυβερνητικής συνεργασίας·
καθορίζει την κοινή εξωτερική πολιτική και
πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη
τα στρατηγικά συμφέροντα της Ένωσης και τον
αντίκτυπο στην άμυνα·
προτείνει και εγκρίνει τους υποψηφίους για
ορισμένες θέσεις μείζονος σημασίας σε επίπεδο
ΕΕ, όπως τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας.

Για οποιοδήποτε θέμα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει
τη δυνατότητα:
●●

●●

να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
υποβάλει πρόταση για την αντιμετώπισή του·
να το διαβιβάσει στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ώστε να επιληφθεί εκείνο του συγκεκριμένου θέματος.

Το Συμβούλιο:
●●

●●

●●

●●

●●

διαπραγματεύεται και θεσπίζει ενωσιακή νομοθεσία, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με
βάση τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·
συντονίζει τις πολιτικές των χωρών της ΕΕ·
αναπτύσσει την κοινή εξωτερική πολιτική και
πολιτική ασφάλειας της ΕΕ βάσει κατευθυντήριων γραμμών τις οποίες καθορίζει το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο·
συνομολογεί συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και
άλλων χωρών ή διεθνών οργανισμών·
εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ από
κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι υπουργοί που συμμετέχουν σε μια συνεδρίαση
είναι οι αρμόδιοι για τον τομέα πολιτικής που πρόκειται να συζητηθεί. Για παράδειγμα, οι υπουργοί Περιβάλλοντος συνεδριάζουν στο πλαίσιο του Συμβουλίου Περιβά λ λον τος. Οι υπουργοί συνεδριάζουν
αρκετές φορές τον χρόνο προκειμένου να λάβουν
αποφάσεις σχετικά με την ΕΕ, αν και αξιωματούχοι
των κυβερνήσεων πραγματοποιούν συναντήσεις
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για να συζητήσουν
τις λεπτομέρειες των πολιτικών.
Για να ληφθεί μια απόφαση, απαιτείται συνήθως ειδική
πλειοψηφία, η οποία ορίζεται ως το 55 % των κρατών
μελών (δηλαδή, στην παρούσα συγκυρία, 16 από τα 28
κράτη μέλη) τα οποία πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65 % του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Για
να αποτραπεί η λήψη απόφασης, απαιτείται αρνητική
ψήφος από τουλάχιστον τέσσερις χώρες, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 35 % του πληθυσμού της
ΕΕ. Ωστόσο, ορισμένα θέματα όπως η εξωτερική πολιτική και η φορολογία απαιτούν ομοφωνία (υπερψήφιση
από όλα τα κράτη μέλη), ενώ απαιτείται απλή πλειοψηφία για τα διαδικαστικά και διοικητικά θέματα.
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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το Συμβούλιο δεν πρέπει να συγχέεται με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο δεν είναι όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ένας διεθνής οργανισμός
που συστάθηκε με στόχο της προαγωγή της δημοκρατίας και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην Ευρώπη. Αριθμεί
σήμερα 47 ευρωπαϊκές χώρες-μέλη, συμπεριλαμβανομένων των 28 κρατών μελών της Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το κατεξοχήν αρμόδιο
όργανο για την καθημερινή λειτουργία της ΕΕ. Είναι
το μοναδικό όργανο της ΕΕ που μπορεί να προτείνει
νομοθεσία (συχνά μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου), η οποία όμως πρέπει στη συνέχεια να ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο. Οι περισσότεροι υπάλληλοι της Επιτροπής έχουν ως βάση τους τις Βρυξέλλες ή το Λουξεμβούργο, αλλά υπάρχουν γραφεία «αντιπροσωπείας» σε όλες τις πρωτεύουσες των κρατών μελών
της ΕΕ.
Η Επιτροπή αποτελείται από το σώμα των 28 επιτρόπων —ένας από κάθε κράτος μέλος—, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου (από το 2014 είναι ο JeanClaude Juncker) και των αντιπροέδρων.
Ο πρόεδρος Juncker προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και στη συνέχεια
ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν
η πρώτη φορά που τα αποτελέσματα των εκλογών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ελήφθησαν υπόψη
στην επιλογή του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επειδή το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κέρδισε
τις περισσότερες ψήφους στις ευρωπαϊκές εκλογές
του 2014, ο κορυφαίος υποψήφιός του (ο λεγόμενος
Spitzenkandidat), ο Jean-Claude Juncker, εξελέγη
πρόεδρος της Επιτροπής.
Αφού προταθεί πρόεδρος για την Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλέγει τα άλλα 27
μέλη της Επιτροπής σε συμφωνία με τον διορισθέντα
πρόεδρο, και, κατόπιν, τα 28 μέλη ως ενιαίο σώμα
εγκρίνονται με ψηφοφορία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι επίτροποι αποτελούν την πολιτική ηγεσία της Επιτροπής και έχουν πενταετή θητεία. Σε κάθε
επίτροπο ανατίθεται από τον πρόεδρο η ευθύνη συγκεκριμένων τομέων πολιτικής.

Το προσωπικό της Επιτροπής αντιστοιχεί στους δημόσιους υπαλλήλους ενός κράτους μέλους και οργανώνεται σε τμήματα, τα οποία καλούνται «γενικές
διευθύνσεις» και «υπηρεσίες» και αντιστοιχούν στα
υπουργεία σε εθνικό επίπεδο.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται βάσει της
συλλογικής ευθύνης του σώματος των Επιτρόπων.
Όλοι οι επίτροποι είναι ισότιμοι κατά τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων και εξίσου υπόλογοι για τις αποφάσεις τους. Δεν διαθέτουν ατομικές εξουσίες λήψης
αποφάσεων, εκτός εάν εξουσιοδοτηθούν σχετικά σε
ορισμένες περιπτώσεις.
Υπάρχουν έξι αντιπρόεδροι (συμπεριλαμβανομένου
του πρώτου αντιπροέδρου και του Ύπατου Εκπροσώπου για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφαλείας), που ορίζονται μεταξύ των 28 επιτρόπων,
οι οποίοι αναλαμβάνουν τους συγκεκριμένους ρόλους επιπροσθέτως του χαρτοφυλακίου τους ως
απλών επιτρόπων. Οι αντιπρόεδροι ενεργούν εξ ονόματος του προέδρου και συντονίζουν τις εργασίες
στον τομέα αρμοδιότητάς τους, μαζί με άλλους επιτρόπους. Η ίδια η Επιτροπή έχει θέσει 10 προτεραιότητες για την περίοδο έως το 2019.
Σε γενικές γραμμές, οι αποφάσεις λαμβάνονται με
συναίνεση, αλλά είναι δυνατό να διεξαχθεί και ψηφοφορία. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι αποφάσεις
λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, και κάθε επίτροπος διαθέτει μία ψήφο. Στη συνέχεια, η σχετική γενική διεύθυνση επιλαμβάνεται του θέματος. Αυτό γίνε ται συνήθως με την υποβολή σ χεδίων
νομοθετικών προτάσεων.

Οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικουρείται από μια σειρά οργανισμών της ΕΕ, οι οποίοι αποτελούν ανεξάρτητες
νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας. Ασχολούνται με θέματα και προβλήματα που επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων
που διαμένουν στην ΕΕ. Το έργο τους είναι εξαιρετικά
σημαντικό, καθώς παρέχουν στα όργανα και στα
κράτη μέλη της ΕΕ εξειδικευμένες γνώσεις σε ποικίλους τομείς, όπως η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο,
η ασφάλεια τροφίμων και φαρμάκων, η προστασία
του περιβάλλοντος, τα θεμελιώδη δικαιώματα και
η ασφάλεια των συνόρων.
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Συνήθως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέες νομοθετικές πράξεις οι οποίες εγκρίνονται στη συνέχεια
από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Σε μερικές περιπτώσεις, η έγκριση δίνεται μόνο από το Συμβούλιο.
Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες νομοθετικών πράξεων, που εφαρμόζονται με διαφορετικούς τρόπους:
●●

●●

●●

●●

Ο κανονισμός είναι ένας νόμος που εφαρμόζεται άμεσα και είναι δεσμευτικός για όλα τα
κράτη μέλη. Δεν χρειάζεται να μεταφερθεί στο
εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιηθούν εθνικοί
νόμοι ώστε να μην αντιβαίνουν στον κανονισμό.
Η οδηγία είναι νόμος που δεσμεύει τα κράτη
μέλη, ή μια ομάδα κρατών μελών, να επιτύχουν
έναν συγκεκριμένο στόχο. Συνήθως οι οδηγίες
πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο προκειμένου να αρχίσουν να ισχύουν. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η οδηγία προσδιορίζει
το αποτέλεσμα που πρέπει να επιτευχθεί: κάθε
κράτος μέλος αποφασίζει μεμονωμένα πώς θα
το πετύχει.

Συνήθης νομοθετική διαδικασία
Η συνήθης νομοθετική διαδικασία, γνωστή και ως
«διαδικασία συναπόφασης», είναι η πιο συχνή διαδικασία για την έγκριση της νομοθεσίας της ΕΕ. Τοποθετεί
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε ισότιμη
βάση και οι νόμοι που εκδίδονται μέσω αυτής είναι
κοινές πράξεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Αυτό ισχύει για το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας
της ΕΕ, που καλύπτει ευρύ φάσμα τομέων, όπως τα
δικαιώματα των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος και οι μεταφορές. Στο πλαίσιο της συνήθους
νομοθετικής διαδικασίας, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση η οποία πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Μετά την παραλαβή της πρότασης, η διαδικασία έχει ως εξής.

Η πρώτη ανάγνωση
●●

●●

Η απόφαση μπορεί να απευθύνεται σε κράτη
μέλη, ομάδες ανθρώπων ή ακόμη και σε συγκεκριμένα άτομα. Είναι δεσμευτική ως προς όλα τα
μέρη της. Οι αποφάσεις χρησιμοποιούνται, π.χ.,
στις περιπτώσεις προτεινόμενων συγχωνεύσεων μεταξύ εταιρειών.
Οι συστάσεις και οι γνώμες παρέχουν στα
όργανα της ΕΕ τη δυνατότητα να εκφράζουν τις
απόψεις τους στα κράτη μέλη και, σε ορισμένες
περιπτώσεις, σε μεμονωμένους πολίτες, με
τρόπο που δεν είναι δεσμευτικός και δεν δημιουργεί νομική υποχρέωση στο πρόσωπο ή στην
οντότητα στην οποία απευθύνονται.

Κάθε πρόταση για νέα νομοθετική πράξη της ΕΕ βασίζεται σε συγκεκριμένο άρθρο Συνθήκης, το οποίο
καλείται «νομική βάση» της πρότασης. Η νομική βάση
προσδιορίζει τη νομοθετική διαδικασία που πρέπει
να ακολουθηθεί.
Το μεγαλύτερο μέρος της ενωσιακής νομοθεσίας
εγκρίνεται μέσω της λεγόμενης «συνήθους νομοθετικής διαδικασίας».

●●

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητά την πρόταση
στις επιτροπές του. Στις επιτροπές αυτές υποβάλλονται και τίθενται σε ψηφοφορία οι τροπολογίες της πρότασης. Στη συνέχεια η πρόταση
έρχεται στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου, το
οποίο ψηφίζει επί της πρότασης (καθώς και επί
περαιτέρω τροπολογιών).
Το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη εξετάζουν αναλυτικά την προτεινόμενη νομοθεσία· το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης πραγματοποιείται σε
ομάδα εργασίας αποτελούμενη από υπαλλήλους. Πολλά ζητήματα μπορούν να επιλυθούν
σ’ αυτό το τεχνικό επίπεδο ή στα αμέσως ανώτερα επίπεδα, αν και ορισμένα θέματα μπορεί να
παραμείνουν ανοικτά για να οριστικοποιηθούν
στις συνόδους των αρμόδιων υπουργών. Το
Συμβούλιο καταλήγει σε πολιτική συμφωνία επί
της νομοθεσίας — αυτό μπορεί να προηγείται
ή να έπεται της ψήφου του Κοινοβουλίου. Μετά
την ψηφοφορία του Κοινοβουλίου, η πολιτική
συμφωνία μετατρέπεται σε επίσημη κοινή θέση.
Αν η κοινή θέση του Συμβουλίου αποκλίνει από
την ψήφο του Κοινοβουλίου, ακολουθεί η δεύτερη ανάγνωση της νομοθετικής πρότασης με
στόχο την επίλυση των διαφορών.
Εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου πραγματοποιούν συχνά άτυπες συσκέψεις
σε μια προσπάθεια να καταλήξουν σε συμφωνία
πριν από την επίσημη διατύπωση των θέσεών
τους. Αν καταφέρουν να συμφωνήσουν, το Συμβούλιο θα εγκρίνει το ίδιο ακριβώς κείμενο με το
Κοινοβούλιο και η πρόταση θα γίνει νόμος. Αυτό
ονομάζεται συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση.
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Στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ συμμετέχουν διάφορα όργανα, ωστόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο.

Η δεύτερη ανάγνωση
●●
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●●

●●

Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, αρχίζει το στάδιο της δεύτερης ανάγνωσης.
Ακολουθείται παρεμφερής διαδικασία με την
πρώτη ανάγνωση, αλλά αυτή τη φορά το Κοινοβούλιο εξετάζει, και υποβάλλει σε ψηφοφορία,
τις αλλαγές που προτείνονται από το Συμβούλιο,
το οποίο ακολούθως εξετάζει αυτά που προτείνει το Κοινοβούλιο. Η δεύτερη ανάγνωση είναι
μια πιο σύντομη διαδικασία σε σχέση με την
πρώτη ανάγνωση, καθώς μπορούν να συζητηθούν μόνο οι διαφορές στις θέσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ενώ ορισμένα
στοιχεία υπόκεινται σε χρονικούς περιορισμούς.
Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορεί να
καταλήξουν σε συμφωνία σε αυτό το στάδιο
(συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση). Αν τα δύο
όργανα δεν καταφέρουν να φτάσουν σε κοινή
απόφαση επί της προτεινόμενης νομοθετικής
πράξης, η τελευταία τίθεται ενώπιον «επιτροπής συνδιαλλαγής» που περιλαμβάνει ισάριθμους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου. Η διαδικασία συνδιαλλαγής
εφαρμόζεται σπανίως σήμερα. Οι περισσότερες
νομοθετικές πράξεις εκδίδονται με τη συνήθη
νομοθετική διαδικασία κατά την πρώτη ή τη
δεύτερη ανάγνωση.
Αφού συμφωνηθεί ένα τελικό κείμενο, και
γίνουν όλες οι μεταφράσεις, η νομοθεσία διαβιβάζεται εκ νέου στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, ώστε να μπορέσουν να την εγκρίνουν
ως νομοθετική πράξη. Ακολούθως δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Στην
ίδια τη νομοθετική πράξη προσδιορίζεται πότε
πρέπει να εφαρμοστεί στα κράτη μέλη ή πότε
τίθεται σε ισχύ, αν πρόκειται για κανονισμό.

Η Επιτροπή μπορεί να κινήσει δικαστική διαδικασία
κατά κρατών μελών ζητώντας να τους επιβληθεί
πρόστιμο αν δεν εφαρμόσουν ή ενσωματώσουν την
ενωσιακή νομοθεσία. Το σύνολο σχεδόν της ενωσιακής νομοθεσίας εφαρμόζεται εντός των κρατών
μελών. Αυτό μπορεί ενίοτε να οδηγήσει σε καταγγελίες για ανομοιογενή εφαρμογή των κανόνων στις
διάφορες χώρες. Ορισμένες αποφάσεις εφαρμόζονται απευθείας σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως η νομοθεσία περί
ανταγωνισμού όπως οι αποφάσεις σε αντιμονοπωλιακές υποθέσεις. Βλέπε την ενότητα «Πώς διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ»
παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

Από ποιον άλλο ζητείται γνώμη;
Κατά τη λήψη των αποφάσεων σε μια σειρά τομέων
πολιτικής, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή ζητούν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (πρόεδρος της οποίας
από το 2015 είναι ο Γιώργος Ντάσης). Τα μέλη της
εκπροσωπούν τις διάφορες ομάδες οικονομικών και
κοινωνικών συμφερόντων που συλλογικά συγκροτούν την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (πρόεδρος της οποίας από το 2017 είναι ο Karl-Heinz
Lambertz) αποτελείται από εκπροσώπους της περιφερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να συμβουλεύονται την εν λόγω Επιτροπή σε θέματα που
άπτονται των περιφερειών.
Οι γνωμοδοτήσεις των συμβουλευτικών επιτροπών
δεν είναι δεσμευτικές για τα όργανα της ΕΕ.
Επίσης, μπορεί να ζητηθεί η γ νώμη και ά λ λων
οργάνων και οργανισμών όταν η πρόταση σχετίζεται
με τον τομέα ενδιαφέροντος ή αρμοδιότητάς τους,
όπως, για παράδειγμα, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας για προτάσεις που άπτονται οικονομικών
και δημοσιονομικών θεμάτων.

Εθνική εποπτεία
Τα εθνικά κοινοβούλια παραλαμβάνουν τα σχέδια
νομοθετικών πράξεων ταυτόχρονα με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Μπορούν να διατυπώνουν τη γνώμη τους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι
οι αποφάσεις λαμβάνονται στο πιο ενδεδειγμένο
επίπεδο. Οι δραστηριότητες της ΕΕ υπόκεινται στην
αρχή της επικουρικότητας — αυτό σημαίνει ότι, εκτός
από τους τομείς στους οποίους έχει αποκλειστική
αρμοδιότητα, η ΕΕ ενεργεί μόνο στις περιπτώσεις
όπου η δράση σε επίπεδο ΕΕ θα είναι πιο αποτελεσματική απ’ ό,τι σε εθνικό επίπεδο. Τα εθνικά κοινοβούλια επιβλέπουν τη σωστή εφαρμογή της αρχής
αυτής κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ
και μπορούν να υποβάλλουν «αιτιολογημένη γνώμη»
όταν θεωρούν ότι η αρχή δεν γίνεται σεβαστή.

Κάθε ευρωπαίος πολίτης έχει δικαίωμα να υποβάλει
αίτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μία από τις 24
επίσημες γλώσσες της ΕΕ, υπό μορφή καταγγελίας
ή αιτήματος, για ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο
δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αναφορές εξετάζονται από την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία αποφαίνεται ως προς το
παραδεκτό τους και είναι υπεύθυνη για τη διεκπεραίωσή τους.
Οι πολίτες μπορούν επίσης να συμμετάσχουν απευθείας στη χάραξη πολιτικών της ΕΕ καλώντας την
Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για θέμα στο οποίο
η ΕΕ έχει αρμοδιότητα να νομοθετεί. Μια «πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών», όπως ονομάζεται, πρέπει
να υποστηρίζεται από τουλάχιστον ένα εκατομμύριο
πολίτες της Ένωσης, που προέρχονται από τουλάχιστον επτά από τα 28 κράτη μέλη. Απαιτείται ένας
ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων στο καθένα από
τα επτά αυτά κράτη μέλη.

Συντονισμός των πολιτικών των
κρατών μελών — το παράδειγμα
της οικονομικής πολιτικής
Στο πλαίσιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, η οικονομική πολιτική της ΕΕ βασίζεται στον
στενό συντονισμό των εθνικών οικονομικών πολιτικών. Ο συντονισμός αυτός εξασφαλίζεται από τους
υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, που συγκροτούν το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων.

Κοινή εξωτερική πολιτική
και πολιτική ασφάλειας
H κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
είναι η οργανωμένη, συμφωνημένη εξωτερική πολιτική της ΕΕ, κυρίως για τη διπλωματία στον τομέα
της ασφάλειας και της άμυνας και για τις σχετικές
ενέργειες. Για να ληφθεί μια απόφαση, απαιτείται
ομοφωνία μεταξύ των κρατών μελών στο Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά, αν υπάρξει συμφωνία, ορισμένες πτυχές μπορούν να αποφασιστούν
περαιτέρω με ειδική πλειοψηφία. Την εξωτερική πολιτική της ΕΕ εφαρμόζει η Ύπατη Εκπρόσωπος της
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και αντιπρόεδρος της Επιτροπής
Federica Mogherini, η οποία προεδρεύει επίσης στις
συνεδριάσεις των υπουργών Εξωτερικών.

Σύναψη διεθνών συμφωνιών
Κάθε χρόνο το Συμβούλιο συνάπτει (δηλαδή υπογράφει επισήμως) συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών.
Οι συμφωνίες αυτές μπορεί να καλύπτουν γενικούς
τομείς, όπως το εμπόριο, η συνεργασία και η ανάπτυξη, ή να αφορούν επιμέρους κλάδους, όπως η κλωστοϋφαντουργία, η αλιεία, η επιστήμη και η τεχνολογία ή οι μεταφορές. Απαιτείται η σύμφωνη γνώμη
του Κοινοβουλίου για όλες τις διεθνείς συμφωνίες σε
τομείς που καλύπτονται από τη συνήθη νομοθετική
διαδικασία.

Έγκριση του προϋπολογισμού
της ΕΕ
Ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ εγκρίνεται από
κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Εάν τα δύο όργανα δεν συμφωνούν, ακολουθούνται οι διαδικασίες συνδιαλλαγής μέχρι να εγκριθεί
ο προϋπολογισμός. Βλέπε την ενότητα «Αναλαμβάνοντας δράση: ο προϋπολογισμός της ΕΕ» παρακάτω
για περισσότερες πληροφορίες.

55

Η Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Έ ν ω σ η : Τ ι είν α ι κ α ι τ ι κ ά ν ε ι

Συμμετοχή των πολιτών

3

ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασφαλίζει
ότι η νομοθεσία της ΕΕ ερμηνεύεται και εφαρμόζεται
με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη. Το Δικαστήριο είναι αρμόδιο για την επίλυση νομικών διαφορών
μεταξύ κρατών μελών, θεσμικών οργάνων της Ένωσης, επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. Για να
διαχειριστεί τις πολλές χιλιάδες υποθέσεις που λαμβάνει, διαιρείται σε δύο κύρια σώματα: το Δικαστήριο
και το Γενικό Δικαστήριο.
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Αν ένα φυσικό πρόσωπο ή μια εταιρεία έχει υποστεί
βλάβη ως αποτέλεσμα πράξης ή παράλειψης οργάνου ή υπαλλήλου της ΕΕ, μπορεί να προσφύγει στο
Δικαστήριο κατά του εν λόγω οργάνου ή υπαλλήλου,
με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
●●

●●

έμμεσα μέσω των εθνικών δικαστηρίων, τα
οποία μπορεί να αποφασίσουν να παραπέμψουν
την υπόθεση στο Δικαστήριο·
άμεσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, εάν
απόφαση ενός οργάνου της ΕΕ έχει προκαλέσει
βλάβη στο εν λόγω φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία
άμεσα και ατομικά.

Εάν κάποιος θεωρεί ότι οι αρχές μιας χώρας έχουν
παραβιάσει νομοθεσία της ΕΕ, μπορεί να ακολουθήσει την επίσημη διαδικασία καταγγελιών.

Πώς λειτουργεί το Δικαστήριο
Οι υποθέσεις διεκπεραιώνονται σε δύο στάδια.
●●

●●

Έγγραφο στάδιο. Οι διάδικοι υποβάλλουν
υπομνήματα στο Δικαστήριο, ενώ παρατηρήσεις
μπορούν επίσης να υποβάλλονται από εθνικές
αρχές, όργανα της ΕΕ και, ενίοτε, φυσικά πρόσωπα. Όλα αυτά συνοψίζονται από τον εισηγητή
δικαστή και στη συνέχεια συζητούνται στη
γενική συνέλευση του Δικαστηρίου.
Προφορικό στάδιο. Πρόκειται για τη δημόσια
ακροαματική διαδικασία: οι δικηγόροι των διαδίκων εκθέτουν τα επιχειρήματά τους ενώπιον
των δικαστών και του γενικού εισαγγελέα, οι
οποίοι μπορούν να τους υποβάλουν ερωτήσεις.
Αν το δικαστήριο αποφασίσει ότι απαιτείται
γνώμη του γενικού εισαγγελέα, αυτή υποβάλλεται μερικές εβδομάδες μετά την ακρόαση.
Στη συνέχεια οι δικαστές διασκέπτονται και
εκδίδουν την απόφασή τους.

Παρεμφερής είναι και η διαδικασία του Γενικού Δικαστηρίου, με εξαίρεση το γεγονός ότι η ακρόαση των
υποθέσεων γίνεται ενώπιον τριών δικαστών χωρίς
την παρουσία γενικού εισαγγελέα.

Άλλα δικαστικά όργανα της ΕΕ
Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής λαμβάνει και διερευνά καταγγελίες και συμβάλλει στον εντοπισμό περιπτώσεων κακοδιοίκησης από τα θεσμικά όργανα,
τους οργανισμούς και τους άλλους φορείς της ΕΕ.
Οποιοσδήποτε πολίτης, κάτοικος, ένωση ή επιχείρηση
κράτους μέλους της ΕΕ μπορεί να υποβάλει καταγγελία στον Διαμεσολαβητή.
Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων είναι επιφορτισμένος με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των ευρωπαίων πολιτών, που είναι αποθηκευμένα από τα
όργανα της ΕΕ σε ηλεκτρονική, έγγραφη ή οπτική
μορφή. Προωθεί επίσης τις ορθές πρακτικές στον
τομέα αυτό μεταξύ των θεσμικών οργάνων, οργανισμών και φορέων της ΕΕ.

4

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΔΡΑΣΗ:
Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ορίζει τα μέγιστα
ετήσια κονδύλια (ανώτατα όρια) που μπορεί να διαθέσει η ΕΕ σ τις διάφορες κατηγορίες δαπανών

(γραμμές του προϋπολογισμού). Ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ εγκρίνεται από κοινού από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συζητείται στο Κοινοβούλιο σε δύο διαδοχικές αναγνώσεις και τίθεται σε ισχύ όταν υπογραφεί από τον
πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή του Κοινοβουλίου για τον Έλεγχο του Προϋπολογισμού παρακολουθεί τον τρόπο διάθεσης του προϋπολογισμού
και το Κοινοβούλιο αποφασίζει κάθε χρόνο αν θα
εγκρίνει την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την
Επιτροπή για το προηγούμενο οικονομικό έτος.
Ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2017 ανήλθε σε
περίπου 158 δισεκατ. ευρώ — ένα σημαντικό ποσό σε
απόλυτες τιμές, που όμως αντιστοιχεί μόνο στο 1 % του
πλούτου που παράγεται ετησίως από τις χώρες της ΕΕ.

Τομείς που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ
(2014-2020) σε δισεκατ. ευρώ
420

Βιώσιμη ανάπτυξη:
φυσικοί πόροι

371,4

Έρευνα και καινοτομία

Γεωργία

Τεχνολογίες πληροφοριών
και επικοινωνιών

Αγροτική ανάπτυξη
Αλιεία

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Περιβάλλον και άλλα

17,7

Ασφάλεια
και ιθαγένεια
Μετανάστευση και
εσωτερικές υποθέσεις
Υγεία και ασφάλεια
των τροφίμων
Πολιτισμός
Δικαιοσύνη

39 %

34 %

Ο παγκόσμιος ρόλος
της Ευρώπης
Ανάπτυξη και διεθνής
συνεργασία

Περιβάλλον και αποδοτική
χρήση των πόρων
Μεταφορές και ενέργεια

2%
6% 6%

13 %

Απασχόληση
Κοινωνική ένταξη
Επαγγελματική κατάρτιση
Άλλα

142,1

Ανταγωνιστικότητα
για την ανάπτυξη και
την απασχόληση
Εκπαίδευση

Ανθρωπιστική βοήθεια

Ενέργεια

Γειτονικές χώρες και διεύρυνση

Βιομηχανία και μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις

Μέσα εξωτερικής πολιτικής

Δίκτυα και τεχνολογία

Άλλα

69,6

Οικονομία χαμηλών ανθρακούχων
εκπομπών
Κλιματική αλλαγή και κίνδυνοι

1 087

Άλλα

66,3

Οικονομική, κοινωνική
και εδαφική συνοχή

Διοίκηση

Σημείωση: Αναλήψεις υποχρεώσεων:
προσαρμογή στοιχείων για το το 2018.
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Έρευνα και καινοτομία
Μεταφορές
Άλλα
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Η ΕΕ συμφωνεί σε μακροπρόθεσμα σχέδια δαπανών —το εκάστοτε πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο— που παρέχουν μια σταθερή βάση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για περίοδο τουλάχιστον
πέντε ετών. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο
επιτρέπει στην ΕΕ να συμπληρώνει τους εθνικούς
προϋπολογισμούς μέσω χρηματοδοτικών πολιτικών
με προστιθέμενη αξία για την ΕΕ. Το τρέχον πολυετές
δημοσιονομικό πλαίσιο καλύπτει την περίοδο 20142020 και παρέχει στην ΕΕ τη δυνατότητα να επενδύσει περίπου 1 τρισεκατ. ευρώ στη διάρκεια της εν
λόγω περιόδου στους πέντε τομείς δράσης της ΕΕ.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ σε σύγκριση με
το εισόδημα και τις δημόσιες δαπάνες
των κρατών μελών της ΕΕ

Το μέγεθος του προϋπολογισμού της ΕΕ
ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού
εισοδήματος

2016
Ακαθάριστo Εθνικό
Εισόδημα ΕΕ-28
14 791 δισεκατ. €
Δημόσιες δαπάνες
των κρατών μελών ΕΕ-28
6 906 δισεκατ. €
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Ετήσιος προϋπολογισμός ΕΕ
155 δισεκατ. €

1,18 %

1,06 %

1,07 %

0,98 %

Μέσος όρος Μέσος όρος Μέσος όρος Μέσος όρος
1993-1999 2000-2006 2007-2013 2014-2020

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δεδομένα: Ανώτατο όριο του προϋπολογισμού της ΕΕ, εκφραζόμενο ως ποσοστό του ΑΕΠ της ΕΕ.
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και
εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ και των πολιτικών και προγραμμάτων που εγκρίνει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η εκτέλεση και η διάθεση των
δαπανών γίνονται στην πράξη από τις εθνικές και
τοπικές αρχές, αλλά η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για
την επίβλεψή τους. Η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό υπό το άγρυπνο βλέμμα του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Και τα δύο όργανα έχουν ως
στόχο τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ένα ανεξάρτητο όργανο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης στην οποία ανήκουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Λαμβάνει τις αποφάσεις της χωρίς να ζητά ή να δέχεται υποδείξεις από κυβερνήσεις ή άλλα θεσμικά
όργανα της ΕΕ. Σκοπός της είναι η διατήρηση της
νομισματικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ, με
εξασφάλιση χαμηλού και σταθερού πληθωρισμού
τιμών καταναλωτή.

Κάθε χρόνο, μετά από σύσταση του Συμβουλίου, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει αν θα δώσει την
τελική έγκριση, ή «απαλλαγή», για τον τρόπο με τον
οποίο η Επιτροπή εκτέλεσε τον προϋπολογισμό της
ΕΕ. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει πλήρη λογοδοσία
και διαφάνεια και, όταν χορηγείται, η απαλλαγή συνεπάγεται επίσημο κλείσιμο των λογαριασμών για το
δεδομένο έτος.
Τα βασικά όργανα της ΕΕ στον δημοσιονομικό τομέα
είναι τα εξής:
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το ανεξάρτητο όργανο εξωτερικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ελέγχει εάν εισπράχθηκαν σωστά τα έσοδα
της Ένωσης, εάν οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν με
νόμιμο και κανονικό τρόπο και εάν υπήρξε χρηστή
διαχείριση των οικονομικών πόρων. Ασκεί τα καθήκοντά του ανεξάρτητα από τα άλλα θεσμικά όργανα
της ΕΕ και τις κυβερνήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι η Τράπεζα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί ιδιοκτησία των
κρατών μελών και αποστολή της είναι η δανειοδότηση επενδύσεων που υποστηρίζουν τους στόχους
της ΕΕ. Δίνει έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης και του δυναμικού ανάπτυξης της ΕΕ και στην
υποστήριξη της δράσης για το κλίμα και των πολιτικών της ΕΕ πέραν των συνόρων της.
Η Ευρωομάδα (Eurogroup) αποτελείται από τους
υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών των μελών
της ζώνης του ευρώ. Λαμβάνει μέτρα για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ μέσω
του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών.
Βλέπε επίσης τις ακόλουθες ενότητες στο δεύτερο
μέρος: «Προϋπολογισμός»· «Τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες» «Οικονομία, δημοσιονομικά
θέματα και ευρώ»· «Πρόληψη της απάτης»· και
«Φορολογία».

Επικοινωνήστε

με την ΕΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Πληροφορίες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατίθενται στον δικτυακό τόπο
Europa: http://europa.eu

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου κέντρου στον δικτυακό τόπο:
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_el

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ Ή ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στις ερωτήσεις σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μ’ αυτή την υπηρεσία τηλεφωνικά, με κλήση χωρίς χρέωση, στον αριθμό
00 800 6 7 8 9 10 11 (ορισμένοι φορείς κινητής τηλεφωνίας δεν παρέχουν πρόσβαση σε αριθμούς
00 800 ή χρεώνουν τις κλήσεις αυτές), ή πληρώνοντας την κλήση, εφόσον βρίσκεστε εκτός ΕΕ, στον
αριθμό +32 22999696, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση http://europa.eu/contact

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις εκδόσεις για την ΕΕ με ένα απλό κλικ στον δικτυακό τόπο EU
Bookshop: http://bookshop.europa.eu

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει γραφεία (αντιπροσωπείες) σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: https://ec.europa.eu/info/contact/local-offices-eu-member-countries_el

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει γραφεία ενημέρωσης σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/information_offices.html

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει επίσης αντιπροσωπείες σε άλλα μέρη του κόσμου:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en

59

Η Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Έ ν ω σ η : Τ ι είν α ι κ α ι τ ι κ ά ν ε ι

Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν εκατοντάδες τοπικά κέντρα πληροφόρησης της ΕΕ.

