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ΖΟΖΕ ΜΑΝΟΥΕΛ ΜΠΑΡΟΖΟ
ΠΡΌΕΔΡΌΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΌΠΗΣ

Μια Ενωμένη, Ανοικτή και πιο Ισχυρή Ευρώπη

Η Ευρώπη βίωσε πρωτοφανείς αλλαγές την τελευταία 
πενταετία, αφότου ανέλαβε καθήκοντα η σημερινή 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η χρηματοπιστωτική κρίση εξε-
λίχτηκε σε κρίση δημόσιου χρέους, μια οικονομική και 
ταυτόχρονα κοινωνική κρίση, καταρρίπτοντας τα όρια 
μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών.  
Σε μια τέτοια περίοδο αλλαγών, η ήρεμη καθημερι-
νότητά μας δεν μπορούσε πια να συνεχιστεί. Ενώ η 
πενταετία πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της 
σημερινής Επιτροπής είχε ως διακύβευμα συνταγμα-
τικά ζητήματα που τελικά επιλύθηκαν με τη Συνθήκη 
της Λισαβόνας, η τρέχουσα πενταετής θητεία μας, που 
σε λίγο φθάνει στο τέλος της, σηματοδοτήθηκε από 
τη χρηματοπιστωτική κρίση και την κρίση δημόσιου 
χρέους.  Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, μπορούμε 
όλοι μας να είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γιατί κρατή-
σαμε την Ευρώπη ενωμένη και ανοικτή, καθιστώντας 
την ταυτόχρονα ισχυρότερη.
«Ενωμένη», γιατί όχι μόνο καταφέραμε να διατηρή-
σουμε τη συνοχή της Ένωσης, αλλά μπορέσαμε και 
να τη διευρύνουμε, παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν 
στα κράτη μέλη. «Ανοικτή», γιατί  αναπτύξαμε στενή 
συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους μας στη G20 
ώστε να δώσουμε μια κοινή, παγκόσμια απάντηση στα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, γιατί συνεχίσαμε 
να στηρίζουμε, τόσο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσο και με άλλες χώρες, το εμπόριο ως ένα 
μέσο ανάπτυξης, και γιατί τηρήσαμε τις δεσμεύσεις 
μας απέναντι στις αναπτυσσόμενες χώρες. «Ισχυρό-
τερη», γιατί οι απαραίτητες οικονομικές μεταρρυθμί-
σεις υλοποιούνται σήμερα σε όλη την Ευρώπη και έχει 
ενισχυθεί η οικονομική μας διακυβέρνηση, ιδίως στην 
Ευρωζώνη, ώστε να διευκολυνθεί η προσαρμογή των 
οικονομιών μας στα δεδομένα της παγκοσμιοποίησης. 

Για να τα καταφέρουμε, βασιστήκαμε στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που την 
καθιστούν μοναδική.  Η Ευρώπη είναι οι αξίες της. 
Αξίες όπως η ειρήνη, η ιδρυτική αρχή μας, για την 
οποία βραβευθήκαμε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2012. 
Αξίες όπως η ενότητα και η πολυμορφία, πολύτιμη 
πηγή δύναμης.  Αξίες όπως η αλληλεγγύη, με την οικο-
νομία αγοράς με κοινωνικό πρόσωπο και την προστα-
σία των δεινοπαθούντων Ευρωπαίων. Αυτές οι αξίες 
μάς καθοδηγούν στο έργο μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι κάτι περισσότερο από ένα οικονομικό εγχείρημα. 
Είναι και εγχείρημα πολιτικό: μια κοινότητα πολιτισμού 
και κοινών αξιών και συμφερόντων που θεμελιώνουν 
την κοινή μας πορεία.  

«Αν πέσεις σε καταιγίδα, πρέπει να τη διασχίσεις και κυρίως να μην 
αλλάξεις πορεία – αυτός είναι ο μόνος τρόπος να τα καταφέρεις.»

 (Ζαν Μονέ)
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάστηκε ακατάπαυστα για 
να αποφευχθεί η κατάρρευση των οικονομιών της 
Ευρώπης. Η έλλειψη ρύθμισης και εποπτείας των 
χρηματαγορών επέτρεψε την κερδοσκοπία και τις 
πιστωτικές «φούσκες». Το σοκ που επήλθε αποκάλυψε 
ότι πολλές χώρες μέλη της Ένωσης ζούσαν πάνω από 
τις δυνάμεις τους και δεν ήταν ανταγωνιστικές. Και 
παρόλο που οι οικονομίες μας είναι σε μεγάλο βαθμό 
αλληλεξαρτώμενες, δεν διαθέταμε ισχυρό πλαίσιο 
διακυβέρνησης για να αποτρέψουμε επισφαλείς 
πολιτικές ή να διαχειριστούμε την κρίση που ξέσπασε. 
Τα τελευταία 5 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν 
κινητήρια δύναμη πίσω από όλες τις πρωτοβουλίες που 
αναλήφθηκαν για να αλλάξει αυτή η κατάσταση.    

Σήμερα, η Ευρώπη προστατεύει τους πολίτες και τους 
φορολογουμένους της μέσω αναγκαίων αυστηρότερων 
ρυθμίσεων που εγγυώνται τις καταθέσεις, υποχρεώνουν 
τις τράπεζες να λειτουργούν πιο υπεύθυνα και περιορίζουν 
την ανάληψη υπέρμετρων κινδύνων από τους τραπεζίτες.  
Αποκαταστήσαμε τη δικαιοσύνη του συστήματος. Και 
κάναμε το αποφασιστικό βήμα – αδιανόητο πριν από 
την κρίση - να δημιουργήσουμε μια τραπεζική ένωση. 
Ως αποτέλεσμα, ο χρηματοπιστωτικός τομέας διέπεται 
σήμερα από καλύτερους κανόνες και οι ρυθμιστικοί 
φορείς είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για να εποπτεύουν 
τις τράπεζές μας, να αντιμετωπίζουν αντίξοες οικονομικές 
εξελίξεις και να προστατεύουν τις καταθέσεις μας. 

Δημιουργήσαμε ένα σύστημα συλλογικής οικονομικής 
και δημοσιονομικής διακυβέρνησης σε επίπεδο ΕΕ, 
το οποίο διασφαλίζει ότι όλες οι κυβερνήσεις βάζουν 
τάξη στα οικονομικά τους και ότι υλοποιούν τις 
μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες ώστε οι οικονομίες 
μας να γίνουν, και να παραμείνουν, ανταγωνιστικές. 
Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε από κοινού έναν 
μηχανισμό δανειοδότησης των χωρών που υφίστανται 
τις μεγαλύτερες πιέσεις από την αγορά. Το ευρώ 
βγήκε από την κρίση ισχυρότερο καθώς η Ευρωζώνη 
διευρύνθηκε αντί να συρρικνωθεί. Χρησιμοποιήσαμε 

όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να 
διατηρήσουμε θέσεις απασχόλησης και να βοηθήσουμε 
όσους έχασαν τη δουλειά τους να ξαναμπούν στην 
αγορά εργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο οξύ 
πρόβλημα της ανεργίας των νέων. Συμφωνήσαμε έναν 
νέο προϋπολογισμό της ΕΕ, ο οποίος δίνει ιδιαίτερο 
βάρος σε επενδύσεις που βοηθούν τα κράτη μέλη, τις 
περιφέρειες, τις εταιρείες και τους Ευρωπαίους πολίτες. 
Και για να τονώσουμε περισσότερο την ανάπτυξη και την 
απασχόληση, ανοίξαμε νέες αγορές τόσο στη δική μας 
ήπειρο, με την περαιτέρω ενίσχυση της ενιαίας αγοράς 
και την προάσπιση των τεσσάρων ελευθεριών της, 
όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, με τη διαπραγμάτευση 
φιλόδοξων παγκόσμιων εμπορικών συμφωνιών. 

Πέρα από την άμεση διαχείριση της κρίσης, 
διαμορφώσαμε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο 
εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών οικονομιών. Η 
στρατηγική μας «Ευρώπη 2020» θέτει ρεαλιστικούς 
αλλά φιλόδοξους στόχους για την επάνοδο της Ευρώπης 
σε τροχιά έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης. Ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ στοχεύει στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ρίχνοντας κυρίως το 
βάρος στην έρευνα, την καινοτομία και τις υποδομές, 
με ιδιαίτερη προσοχή στη σύνδεση της Ευρώπης στους 
τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής 
τεχνολογίας. Με βάση τους στόχους για το κλίμα και την 
ενέργεια που είχε θέσει η προηγούμενη Επιτροπή με 
ορίζοντα το 2020, χαράξαμε το νέο πλαίσιο για το 2030. 
Θέσαμε την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και την 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στο επίκεντρο 
των πολιτικών μας για το κλίμα και την ενέργεια. 
Διαμορφώσαμε επίσης ένα ξεκάθαρο όραμα για την 
ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. 

Ο Ζαν Μονέ είπε: «Πάντα πίστευα ότι η Ευρώπη θα 
δημιουργηθεί μέσα από κρίσεις». Αποδείξαμε ότι είχε 
δίκιο και ότι όσοι αμφέβαλαν έκαναν λάθος. Δείξαμε τι 
μπορούμε να πετύχουμε όταν τα όργανα της ΕΕ και τα 
κράτη μέλη συνεργάζονται στενά. 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά τη σύνοδο G8 στο Καμπ Ντέιβιντ το 2012: 
Άνγκελα Μέρκελ, Χέρμαν Βαν Ρομπέι, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, Γιοσιχίκο Νόντα, Μάριο Μόντι, Στήβεν Χάρπερ, Φρανσουά Ολάντ, Μπαράκ Ομπάμα, 

Ντέιβιντ Κάμερον, Ντμίτρι Μεντβέντεφ (από αριστερά προς δεξιά, κατά τη φορά περιστροφής των δεικτών του ρολογιού).

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-77_en.htm
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μας ήταν η αντιμετώπιση της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, δεν παραβλέψαμε και 
άλλες προκλήσεις που απασχολούν τους Ευρωπαίους 
πολίτες.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε μια σειρά 
πρωτοβουλιών ώστε να διασφαλίσει την ελεύθερη 
κυκλοφορία προσώπων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών 
και κεφαλαίων, τη δυνατότητα επιλογών και 
θεμιτού ανταγωνισμού για τους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις, και την αύξηση των επενδύσεων σε 
υποδομές. Χάρη στην ενιαία αγορά, μπορέσαμε να 
μειώσουμε ακόμη περισσότερο τα τέλη περιαγωγής, 
να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των ταξιδιωτών 
και των καταναλωτών ώστε να επωφελούνται 
δικαιότερων τιμών, να θεσπίσουμε - μετά από τριάντα 
και πλέον χρόνια διαπραγματεύσεων- το ευρωπαϊκό 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που βοηθά τους ερευνητές 
και τους επιχειρηματίες να εξοικονομούν χρήμα και 
χρόνο, και να προβάλουμε καλύτερα τις δυνατότητες 
απασχόλησης σε όλη την ΕΕ ώστε να μπορούν οι 
ενδιαφερόμενοι να βρίσκουν ευκολότερα δουλειά σε 
άλλα κράτη μέλη. 

Σήμερα έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ η τήρηση 
των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης, όπως το 
κράτος δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρενέβη 
τα τελευταία χρόνια σε ορισμένα κράτη μέλη για να 
διασφαλίσει την τήρηση αυτών των θεμελιωδών 
αρχών καθώς και τον σεβασμό των ελευθεριών και 
των ατομικών δικαιωμάτων. Και θα συνεχίσουμε να 
το κάνουμε, πιο συστηματικά και έντονα μέσω της 
πρωτοβουλίας «Κράτος Δικαίου» που προτείναμε.    

Για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που πραγματικά 
απασχολούν τους πολίτες, τα ευρωπαϊκά όργανα 
πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους σε 
τομείς όπου μπορούν να αποδώσουν περισσότερο, 
καθώς η ευρωπαϊκή συνεργασία δεν είναι απαραίτητη 
σε όλους τους τομείς, αν και καθοριστικής σημασίας για 
πολλούς από αυτούς. Η σημερινή Επιτροπή πρότεινε 
νομοθεσία στους τομείς που η παρέμβασή της ήταν 
αναγκαία, αλλά ταυτόχρονα μείωσε τη γραφειοκρατία 
σε πρωτοφανή βαθμό, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να 
εξοικονομούν πάνω από 32 δισ. ευρώ κάθε χρόνο.  
Από το 2005, καταργήσαμε 6.000 νόμους της ΕΕ. Η 
Ευρώπη πρέπει να είναι μεγάλη στα μεγάλα ζητήματα 
και μικρή στα μικρότερα.

Η αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν 
τους Ευρωπαίους πολίτες προϋποθέτει κοινή 
προσέγγιση από τα διάφορα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το μόνο όργανο 
που συμμετέχει σε κάθε στάδιο της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, τίποτα δεν μπορεί να 
επιτευχθεί χωρίς την απόλυτη δέσμευση και των δύο 
πλευρών που αποφασίζουν από κοινού για τη θέσπιση 
νομοθετικών πράξεων, δηλαδή των υπουργών 
των εθνικών κυβερνήσεων και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Η παρούσα Επιτροπή έκανε ό,τι ήταν 
δυνατό για να λειτουργήσει αυτή η συνεργασία.  Η 
δημοκρατική διαδικασία ενισχύθηκε. Κάθε θεσμικό 
όργανο έπαιξε τον ρόλο του στην στήριξη της Ευρώπης 
ώστε αυτή να βγει ισχυρότερη από την κρίση.        

ΜΕΡΙΜΝΑ ΜΑΣ ΌΙ ΕΥΡΩΠΑΙΌΙ ΠΌΛΙΤΕΣ

Ο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συναντά σπουδαστές στην Πολωνία (2012).
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Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Βαν Ρομπέι  
και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς συμμετείχαν στην τελετή απονομής  

του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στην ΕΕ το 2012.

Σε έναν όλο και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο, το 
μέγεθος μετράει. Η οικονομική κρίση, οι διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή, ο 
προβληματισμός για την ενεργειακή ασφάλεια, η 
μετανάστευση, η Αραβική Άνοιξη, και πιο πρόσφατα 
η κρίση στην Ουκρανία, έδειξαν ότι η  ΕΕ είναι 
αποτελεσματική μόνον όταν μιλά με μια φωνή.   

Η οικονομική κρίση έριξε τα φώτα της δημοσιότητας 
στην Ευρώπη, αλλά επιβεβαίωσε επίσης την 
ικανότητα της Ευρώπης να επηρεάζει τα διεθνή 
τεκταινόμενα.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτούργησε ως 
διεθνές πρότυπο σε πολλούς τομείς. Διαδραματίσαμε 
πρωτεύοντα ρόλο σε διεθνή φόρουμ όπως της G8/
G7, της G20, του ΠΟΕ και των ΗΕ και εδραιώσαμε μια 
ισχυρότερη ευρωπαϊκή παρουσία σε όλον τον κόσμο, 
καθώς και στη γειτονιά μας. Και από την Αφρική ως 
την Ασία, από τη Λατινική Αμερική ως τον Ειρηνικό 
και την Καραϊβική, παραμείναμε – παρά την κρίση – 
ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας παγκοσμίως και 
ενισχύσαμε τις πολιτικές μας συνεργασίες.  

Το Νόμπελ Ειρήνης με το οποίο βραβεύτηκε η ΕΕ 
το 2012 πρέπει να μας υπενθυμίζει ότι ΕΕ σημαίνει 
ειρήνη, ελπίδα και σταθερότητα. Τίποτε από αυτά 
δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Τα γεγονότα 
που διαδραματίζονται στην Ουκρανία δείχνουν πόσο 
εύκολο είναι, μέσα σε μια στιγμή, να εμφανιστεί 
ολοζώντανος μπροστά μας ο δαίμονας της πολιτικής 
που επιβάλλεται διά της ισχύος. Οι εικόνες νεαρών 
Ουκρανών που κρατάνε Ευρωπαϊκές σημαίες ως 
σύμβολο ενός λαμπρότερου και πιο ελεύθερου 
μέλλοντος, αποδεικνύει ξεκάθαρα πόσο πολλά έχουμε 
επιτύχει. Η ΕΕ θα υποστηρίζει πάντα την ελευθερία 
και τη δημοκρατία τόσο στη γειτονιά της όσο και πέρα 
από αυτή. 

ΙΣΧΥΡΌΤΕΡΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΚΗΝΗ 
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Ίσως το σημαντικότερο από τα επιτεύγματά μας είναι 
ο τρόπος με τον οποίο ενεργήσαμε. Ας μην ξεχνάμε ότι 
ορισμένοι προέβλεπαν ότι μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 
27 ή 28 μέλη και μια διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν θα μπορούσαν να λειτουργούν και να λαμβάνουν 
αποφάσεις αποτελεσματικά. Αποδείξαμε ότι έκαναν 
λάθος. Οι θαρραλέες αποφάσεις που πήραμε όλοι 
μαζί – ενωμένοι - δείχνουν το πραγματικά κοινό 
πεπρωμένο της Ευρώπης. Καθώς η κοινή πρόκληση 
της παγκοσμιοποίησης μας φέρνει όλους πιο κοντά 
και οι κοινές μας αξίες δημιουργούν στενότερους 
δεσμούς, συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο ότι 
πρέπει να βρούμε ισχυρότερες λύσεις με τις οποίες 
θα συμφωνούμε όλοι. Τα τελευταία πέντε χρόνια 
δείξαμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίζουμε με επιτυχία 
τις προκλήσεις: η Ευρώπη μπορεί να λειτουργεί με 
28 κράτη μέλη και τα θεσμικά μας όργανα διαθέτουν 
τις απαραίτητες ικανότητες και εμπειρία ώστε να 
προσαρμόζονται, να υλοποιούν μεταρρυθμίσεις και 
να αλλάζουν προς το καλύτερο.

Αυτός ο «Απολογισμός του έργου μας» είναι ένα μόνο 
δείγμα των όσων πέτυχε το Σώμα των επιτρόπων στη 
θητεία του. Καλωσορίσαμε στην Ένωση ένα νέο μέλος 
– την Κροατία, και διευρύναμε την Ευρωζώνη καθώς 
η Εσθονία και η Λετονία υιοθέτησαν το ευρώ.  Από την 
καταπολέμηση της ανεργίας μέχρι την εξάλειψη της 
εμπορίας ανθρώπων, από την παροχή βοήθειας σε 
120 εκατομμύρια θύματα καταστροφών κάθε χρόνο 
μέχρι την παροχή εγγυήσεων στους Ευρωπαίους για 
την ασφάλεια των δεδομένων τους στο διαδίκτυο, 
οικοδομούμε μια ενωμένη, ανοικτή και πιο ισχυρή 
Ευρώπη.    

ΑΠΌΛΌΓΙΣΜΌΣ ΤΌΥ ΕΡΓΌΥ ΜΑΣ

Ο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επισκέπτεται καταυλισμό Σύριων προσφύγων στην Ιορδανία (2012)
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ΚΑΘΡΙΝ ΑΣΤΟΝ
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΌΣ ΚΑΙ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΌΣΩΠΌΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΙΌΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Τι πετύχαμε: Δημιουργήσαμε τη νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης  
από το μηδέν και την ενσωματώσαμε σε μια πιο σφαιρική προσέγγιση της άσκησης 
διεθνούς πολιτικής.  

Προώθηση της 
ειρήνης, προστασία 

των ευάλωτων ομάδων 
και καταπολέμηση της 

φτώχειας

Σε έναν παγκοσμιοποιημένο και αλληλεξαρτώ-
μενο κόσμο, η ΕΕ βγαίνει ισχυρότερη μέσα από 
συνεργασίες. Η άσκηση διεθνούς πολιτικής δεν 
περιορίζεται απλώς στην εξωτερική πολιτική, τη 
στρατιωτική ισχύ και την επιβολή κυρώσεων, 
αλλά απαιτεί μια πολυδιάστατη αντιμετώπιση 
ζητημάτων σχετικά με τη βοήθεια, το εμπόριο και 
την παγκόσμια οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), με έδρα τις Βρυξέλ-
λες, συντονίζει υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και 140 αντιπροσωπείες της ΕΕ σε όλο 
τον κόσμο με σκοπό την ανάπτυξη και την προ-
ώθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και αξιών, 
ώστε η ΕΕ να αποκτήσει ισχυρότερη φωνή στην 
παγκόσμια σκηνή.  

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) δημιουργήθηκε για να αναπτύσσει και να προωθεί τις ευρωπαϊκές πολιτικές και 
αξίες, και για να προσδώσει στην ΕΕ μια ισχυρότερη φωνή στην παγκόσμια σκηνή.  
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Για να εξασφαλίσουμε ότι ή πολιτική, οικονομική 
και τεχνική στήριξη που παρέχουμε αξιοποιείται 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πρέπει να είμαστε 
σίγουροι ότι οι προσπάθειές μας ευθυγραμμίζονται 
με τις μεταρρυθμίσεις και τις φιλοδοξίες των χωρών 
εταίρων μας. Η Ομάδα Δράσης της ΕΕ κάνει αυτό 
ακριβώς. Διαμόρφωσε μια αμοιβαία επωφελή 
κατάσταση, με την ΕΕ να δίνει ώθηση σε προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων τα οποία ανοίγουν το δρόμο για 
μεγαλύτερη σταθερότητα και ευημερία.

Στην Τυνησία, η ΕΕ χορήγησε χρηματοδοτική στήριξη 
ύψους 4 δισ. ευρώ, το διάστημα 2011-2013. 
Ξεκίνησαν επίσημες συνομιλίες για τη δημιουργία μιας 
νέας «προνομιακής εταιρικής σχέσης» που θα καλύπτει 
όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, και 
συμφωνήθηκε η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων 
για την προετοιμασία μιας σφαιρικής και σε βάθος 
συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) και μιας 
εταιρικής σχέσης για την κινητικότητα.

Ευρωπαίοι επίτροποι και πάνω από 100 στελέχη 
επιχειρήσεων επισκέφθηκαν τη Μιανμάρ/Βιρμανία, 

για να αξιολογήσουν τη βοήθεια που θα χορηγηθεί 
και τις νέες εμπορικές δυνατότητες, μετά την άρση 
των κυρώσεων. Η Ομάδα Δράσης, βασιζόμενη σε 
τρεις κύριους τομείς - εμπόριο, ανάπτυξη, δημοκρατία 
και κοινωνία των πολιτών - έχει δρομολογήσει 
τη διαδικασία με την οποία η ΕΕ θα συνοδεύσει 
τη Μιανμάρ στην οικονομική και πολιτική της 
μεταρρύθμιση.

Όταν ξεσπάει μια κρίση, δεν αρκεί να αντιμετωπίζουμε 
απλώς τα συμπτώματα. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση 
της ΕΕ  αντιμετωπίζει επίσης τα βασικά αίτια της κρίσης, 
συνδυάζοντας δράσεις στους τομείς της διπλωματίας, 
της ασφάλειας, της ανάπτυξης και της ανθρωπιστικής 
βοήθειας. Για παράδειγμα, στη Σομαλία, η ΕΕ έχει 
αναλάβει επιχειρήσεις στην ξηρά και στη θάλασσα. 
Μετά την κορύφωση του αριθμού των περιστατικών 
πειρατείας στα ανοικτά της Σομαλίας το 2008 και το 
2009, οι επιτυχημένες πειρατικές επιθέσεις έχουν 
πλέον σχεδόν μηδενιστεί χάρη στην επιχείρηση 
Atalanta. Η ΕΕ συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους 
υποστηρικτές της αφρικανικής ειρηνευτικής δύναμης 
στη Σομαλία. Χάρη στις αποστολές EUTM and Nestor, 
εκπαιδεύτηκαν χιλιάδες Σομαλοί στρατιώτες και 
ακτοφύλακες. Συνεργαζόμαστε επίσης με τη Σομαλία 
με σκοπό την οικοδόμηση δημοκρατικών δομών και 

τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Με 
ιδιαίτερη έμφαση στη διακυβέρνηση, την εκπαίδευση 
και την οικονομία, η ΕΕ είναι ο σημαντικότερος 
χορηγός βοήθειας στη Σομαλία.

ΕΝΩΝΌΥΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΌΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ  
ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΣΚΗΝΗ
Τι πετύχαμε: Χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση 
πολύπλοκων κρίσεων σε χώρες όπως η Σομαλία, με τον συντονισμό όλων των μέσων 
που διαθέτουμε, των αντιπροσωπειών και των εταίρων.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΌΔΌΥΣ
Τι πετύχαμε: Αναδειχθήκαμε πρωτοπόροι σε ένα νέο τρόπο συνεργασίας μέσω της 
ομάδας δράσης της ΕΕ, όπως π.χ. με τους εταίρους μας της Νότιας Γειτονίας μετά την 
Αραβική Άνοιξη, και με τη Μιανμάρ/Βιρμανία.
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Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ αντιμετωπίζει τα αίτια των 
κρίσεων συνδυάζοντας ενέργειες στους τομείς της διπλωματίας, 
της ασφάλειας, της ανάπτυξης και της ανθρωπιστικής βοήθειας.  

Η περίπτωση της Μιανμάρ/Βιρμανίας αποτελεί παράδειγμα για το 
πώς η ΕΕ ευθυγραμμίζει  την παρεχόμενη πολιτική, οικονομική 

και τεχνική στήριξη με τις μεταρρυθμίσεις και τις προσδοκίες των 
χωρών εταίρων που διέρχονται μεταβατικό στάδιο.
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ΒΙΒΙΑΝ ΡΕΝΤΙΝΓΚ
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΌΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΌΠΌΣ ΔΙΚΑΙΌΣΥΝΗΣ, ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΌΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΌΜΕΝΩΝ
Τι πετύχαμε: Εργαστήκαμε σκληρά για να ενισχύσουμε τους κανόνες προστασίας 
δεδομένων.

Νέα εποχή για τη 
δικαιοσύνη και τα 

θεμελιώδη δικαιώματα 
στην Ευρώπη

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την εφαρμογή 
ενιαίας νομοθεσίας σε ολόκληρη την ΕΕ και τη 
δημιουργία υπηρεσίας μιας στάσης ώστε οι επι-
χειρήσεις να συνδιαλέγονται  με μία μόνο εθνική 
αρχή αντί για 28 ή περισσότερες αρχές. Πετύχαμε 
επίσης τη δέσμευση των αρχηγών κρατών και 
κυβερνήσεων ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία 
έως το τέλος του 2014».

Η αντικατάσταση 28 εθνικών κανόνων και 28 
διαφορετικών αρχών από ένα ενιαίο σύστημα 
θα απλουστεύσει την επιχειρηματικότητα στην ΕΕ 
και θα μειώσει το κόστος της, ιδίως για τις μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά πάνω απ’ όλα, θα 
ενισχύσει την προστασία των δεδομένων ιδιω-
τών και επιχειρήσεων. Εάν οι επιχειρήσεις δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες, οι ευρωπαϊ-
κές ρυθμιστικές αρχές θα είναι σε θέση να τους 
επιβάλουν πρόστιμο που θα αναλογεί σε ποσοστό 
του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών τους.

Μετά το σκάνδαλο της κατασκοπείας από τις 
ΗΠΑ, κλονίστηκε η εμπιστοσύνη των πολιτών 
όσον αφορά τον τρόπο χειρισμού των προσω-

πικών τους δεδομένων από μεγάλες εταιρείες 
και κυβερνήσεις. Σήμερα καταβάλλουμε κάθε 
προσπάθεια για να αποκαταστήσουμε την εμπι-
στοσύνη και να αποδείξουμε στους Ευρωπαίους 
πολίτες ότι στην Ευρώπη φροντίζουμε για την 
προστασία των δεδομένων.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5ByVaZ0rg8U

Η Επιτροπή  εργάζεται για να ανακτήσουν οι πολίτες  
της ΕΕ την εμπιστοσύνη τους στην  ασφάλεια του διαδικτύου  

και να τους αποδείξει ότι η προστασία των δεδομένων 
εφαρμόζεται στην Ευρώπη.
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Σήμερα, διώκονται λιγότερες από τις μισές 
εντοπιζόμενες περιπτώσεις απάτης σε εθνικό 
επίπεδο. Δεδομένου ότι έχουμε όλοι μερίδιο ευθύνης 
για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ, σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πρότεινε τη δημιουργία ευρωπαϊκής εισαγγελικής 
αρχής. Η αρχή αυτή θα διασφαλίζει τη συνεργασία 
των εθνικών δικαστικών αρχών με την ΕΕ, ώστε 
να ανταλλάσσονται πληροφορίες και να διώκεται 
κάθε περίπτωση εικαζόμενης απάτης εις βάρος του 
προϋπολογισμού της ΕΕ.

Η ΕΕ έκανε ένα μεγάλο βήμα για να εγγυηθεί 
την ασφάλεια των χρημάτων μας στο μέλλον, 
καθώς οι εγκληματίες που κλέβουν χρήματα των 
φορολογουμένων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν 
πρέπει να μένουν ατιμώρητοι. 

Το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τις εταιρείες 
να λάβουν από μόνες τους μέτρα για να διασφαλίσουν 
καλύτερη εξισορρόπηση των φύλων στα διοικητικά 
τους συμβούλια. Ένα έτος αργότερα, καθώς δεν είχε 
αλλάξει τίποτα, προτείναμε τη ρύθμιση του 40%  — 
μια διαδικαστική ποσόστωση που διασφαλίζει ότι οι 
γυναίκες θα έχουν ίσες ευκαιρίες κατά τη διαδικασία 
προσλήψεων.

Μεταξύ 2003 και 2010, το ποσοστό των γυναικών στα 
διοικητικά συμβούλια αυξήθηκε κατά 3,4% . Από τον 
Οκτώβριο 2010, τετραπλασιάστηκε ο προηγούμενος 
ρυθμός μεταβολής (στο 18% σήμερα). Οι συνέπειες 
της πρότασής μας για θέσπιση νομοθεσίας είναι 
σαφής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε το πρώτο βήμα. 

Δεν πρόκειται για προτίμηση των γυναικών μόνο 
και μόνο επειδή είναι γυναίκες. Θέλουμε να 
αντιμετωπίσουμε την κατάσταση οι γυναίκες να 
εξακολουθούν να χάνουν θέσεις εργασίας, απλώς και 
μόνο επειδή είναι γυναίκες. Με τη βοήθεια της ΕΕ, η 
κατάσταση αυτή θα αλλάξει.

ΒΙ
ΒΙ

ΑΝ
 Ρ

ΕΝ
ΤΙ

Ν
ΓΚ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΑΣΌΥΝ ΤΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΌΡΌΦΗ
Τι πετύχαμε: Προτείναμε ποσοστώσεις για να αυξήσουμε τον αριθμό των γυναικών 
που συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια

ΠΡΌΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΌΡΌΛΌΓΌΥΜΕΝΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΌΥΡΓΙΑ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ
Τι πετύχαμε: Έχουμε προτείνει τη δημιουργία ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής για να 
διασφαλίσουμε ότι κάθε υπόθεση εικαζόμενης απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού 
της ΕΕ θα εξετάζεται διεξοδικά.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OTlP4Ek3WP8

Η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα διασφαλίσει  
τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών ώστε  

να αντιμετωπίζονται οι απάτες εις βάρος του  
προϋπολογισμού της ΕΕ.

Η αναλογία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των 
επιχειρήσεων αυξήθηκε χάρη σε νέους νόμους και νέες δράσεις.
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ΧΟΑΚΙΝ ΑΛΜΟΥΝΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΌΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΌΠΌΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΌΥ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΌΡΑΣ
Τι πετύχαμε: Δώσαμε μάχη κατά των πρακτικών που στρεβλώνουν τον δίκαιο 
ανταγωνισμό και λάβαμε μέτρα για να διασφαλίσουμε την αποζημίωση των 
Ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων όταν παραβιάζονται οι 
κανόνες ανταγωνισμού στην ΕΕ.

Καλύτερη  
λειτουργία  

των αγορών

Οι συμπράξεις (τα καρτέλ) και η καταχρηστική 
συμπεριφορά δημιουργούν πρόσθετες δαπάνες 
για τους καταναλωτές και για την οικονομία στο 
σύνολό της, ενώ παρεμποδίζουν την καινοτομία 
και την ανταγωνιστικότητα. Η επιβολή των κανό-
νων του ανταγωνισμού έχει τιμωρήσει κατα-
χρήσεις και συμπράξεις σε τομείς όπως ο χρη-
ματοπιστωτικός τομέας, οι τηλεπικοινωνίες και η 
ενέργεια.

Η νομοθεσία που θα παρέχει το δικαίωμα στους 
Ευρωπαίους πολίτες και στις ευρωπαϊκές επιχει-
ρήσεις να λαμβάνουν πίσω τα χρήματά τους από 
τους παραβάτες θα δημιουργήσει επίσης μια  πιο 
δίκαιη αγορά.

Πώς συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προ-
στασία του ανταγωνισμού για τους καταναλωτές 
και τις επιχειρήσεις; Ορισμένα παραδείγματα: 

• πρόληψη περιττών συγχωνεύσεων που 
θα έβλαπταν τους καταναλωτές, όπως η 
συγχώνευση της Aer Lingus με την Ryanair·

• επιβολή ποινών για συμπράξεις στην 
αυτοκινητοβιομηχανία και για παράνομες 
συμφωνίες μεταξύ φαρμακευτικών εταιρειών·

• διενέργεια ερευνών για πιθανές καταχρήσεις 
από την Google και την Gazprom.

Έτος Πρόστιμα σε €
2010 2.638.125.579

2011 614.053.000

2012 1.875.694.000

2013 1.882.975.000

2014 (<Απρίλιος) 1.405.708.000

Σύνολο 8.416.555.579

Οι κανόνες ανταγωνισμού οδήγησαν σε επιβολή προστίμων για 
καταχρήσεις και καρτέλ στον  χρηματοπιστωτικό τομέα, στους 

τομείς των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας κ.λπ .
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Η χρηματοπιστωτική κρίση δημιούργησε αβεβαιότητες 
στο σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Εργαστήκαμε 
προσεκτικά για να εξασφαλίσουμε ότι το δημόσιο 
χρήμα που δόθηκε στις τράπεζες χρησιμοποιήθηκε 
για την αναδιάρθρωσή τους και για την επαναφορά 
τους σε βιώσιμη τροχιά. Επίσης εξασφαλίσαμε ότι η 
επιβάρυνση για τον φορολογούμενο μειώθηκε όσο το 
δυνατό περισσότερο και ότι οι μη βιώσιμες τράπεζες 
θα κλείσουν με ομαλό τρόπο.

Με το έργο μας βοηθήσαμε ώστε ο χρηματοπιστωτικός 
τομέας να τεθεί και πάλι στην υπηρεσία της πραγματικής 

οικονομίας. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε 
πρόστιμα ρεκόρ, συνολικού ύψους  1,7 δισ. ευρώ, 
σε τράπεζες που είχαν αναμιχθεί στο σκάνδαλο 
χειραγώγησης του LIBOR/EURIBOR.

Τέλος, λάβαμε μέτρα κατά των υψηλών διατραπεζικών 
προμηθειών που επιβάλλονται στις χρεωστικές και 
πιστωτικές κάρτες. Ως αποτέλεσμα, η MasterCard 
και η Visa συμφώνησαν να περιορίσουν τις εν λόγω 
προμήθειες για διασυνοριακές συναλλαγές εντός της 
ΕΕ. Η απόφαση αυτή θα ωφελήσει σημαντικά τους 
καταναλωτές.

Σε καιρούς αυστηρών περικοπών και οικονομικών 
δυσκολιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπρεπε να 
διασφαλίσει ότι η βοήθεια προς επιχειρήσεις χορηγείται 
εφόσον κρίνεται ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στην 
οικονομία.

Το πρόγραμμά μας για τον εκσυγχρονισμό των 
κανόνων κρατικών ενισχύσεων θα δώσει περαιτέρω 
ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη, θα βελτιώσει την 
αποδοτικότητα των δημόσιων δαπανών καθώς και θα 
τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά. Διασφαλίσαμε ότι 
τα χρήματα των φορολογουμένων που δόθηκαν σε 
εταιρείες θα στηρίξουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, και θα χρηματοδοτήσουν δημόσιες 
υπηρεσίες, την έρευνα και την καινοτομία. Επιπλέον, 
χάρη στο πρόγραμμά μας θα διευκολυνθεί η πρόσβαση 
σε χρηματοδότηση, θα γίνουν επενδύσεις σε περιοχές 
που χρειάζονται υποστήριξη, θα δημιουργηθούν 
ενεργειακά δίκτυα και θα στηριχθεί η στρατηγική για 
την κλιματική αλλαγή.

ΕΛΕΓΧΌΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τι πετύχαμε: Εκσυγχρονίσαμε τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων για να 
προωθήσουμε την ανάπτυξη.

ΑΠΌΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΌΥ ΧΡΗΜΑΤΌΠΙΣΤΩΤΙΚΌΥ ΤΌΜΕΑ
Τι πετύχαμε: Μέσω του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων προς τις τράπεζες 
συμβάλαμε στην οικοδόμηση ενός υγιέστερου και πιο βιώσιμου χρηματοπιστωτικού 
τομέα στην ΕΕ.

ΧΟ
ΑΚ

ΙΝ
 Α

ΛΜ
Ο

ΥΝ
ΙΑ

Έτος Υπόθεση Ποσό σε €
2013 Χρηματοπιστωτικά παράγωγα (LIBOR/EURIBOR) 1.712.468.000

2012 Σωλήνες οθονών TV και ΗΥ 1.470.515.000

2014 Έδρανα για ΙΧ και φορτηγά 953.306.000

2010 Αεροπορικό φορτίο 799.445.000

2010 Οθόνες LCD 631.925.000

Ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων διασφαλίζει ότι οι κρατικές 
παρεμβάσεις δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και το εμπόριο 

στην ΕΕ.

Η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμα ρεκόρ, συνολικού ύψους  1,7 δισ. ευρώ, σε τράπεζες που είχαν αναμιχθεί  
στο σκάνδαλο LIBOR/EURIBOR.

©
iStockphoto.com

/Leontura
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ΣΙΙΜ ΚΑΛΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΌΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΌΠΌΣ ΜΕΤΑΦΌΡΩΝ

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΌΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΌΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ
Τι πετύχαμε: Έχουμε ξεκινήσει την πιο επαναστατική και ριζική αναδιάρθρωση του 
δικτύου μεταφορών της ΕΕ από τη δεκαετία του 1980.

Ταχύτερες, 
ασφαλέστερες και 

καθαρότερες  
μεταφορές για όλους

Μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  
θα κατασκευαστούν ή θα αναβαθμιστούν συνδέ-
σεις σε εννέα κύριους διαδρόμους μεταφορών. 
Για να γίνει αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τριπλα-
σίασε την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για επενδύ-
σεις στις υποδομές, η οποία θα δαπανηθεί για τη 
σύνδεση 94 κύριων λιμένων και 38 αερολιμένων 
της ΕΕ με σιδηροδρομικές και οδικές αρτηρίες, για 
την αναβάθμιση 15.000 χιλιομέτρων σιδηροδρο-
μικών γραμμών σε γραμμές υψηλής ταχύτητας 
και για την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης 
στα σύνορα. 

Τα ταξίδια με τρένο θα επιταχυνθούν, η μετάβαση 
σε αερολιμένες θα συντομευθεί, η μεταφορά 
εμπορευμάτων από λιμένες θα διευκολυνθεί, και 
η διέλευση των συνόρων θα ομαλοποιηθεί. 

Η αποδοτικότητα του τομέα των μεταφορών έχει 
καίρια σημασία, και για τον λόγο αυτό, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για την καλύ-
τερη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, την 
προώθηση των σιδηροδρομικών μεταφορών και 
τη δημιουργία ενός πραγματικού ενιαίου χώρου 
μεταφορών στην ΕΕ που θα εξυπηρετεί τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης, όπου κι 
αν βρίσκονται.

Το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (TEN-T) αλλάζει τον χάρτη 
των συνδέσεων, με την αναβάθμιση των υποδομών και τον 

εξορθολογισμό των διασυνοριακών μεταφορών. 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε μέτρα για να 
υποχρεώσει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν 
περισσότερα σημεία ανεφοδιασμού και 
επαναφόρτισης. Ταυτόχρονα, επέμεινε για την 
καθιέρωση κοινών προτύπων, ώστε να μπορείτε να 
οδηγήσετε το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο εκτός της 
χώρας σας χωρίς να ανησυχείτε μήπως δεν μπορείτε 
να το επαναφορτίσετε όταν φθάσετε στον προορισμό 
σας. 

Χρηματοδοτούνται μέτρα για μείωση της αστικής 
ρύπανσης, που θα φέρουν επανάσταση στον τρόπο 
μετακίνησης στην πόλη. Για παράδειγμα, χάρη στα 
έργα που συγχρηματοδοτεί η ΕΕ, έχουν διπλασιαστεί 
τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στο Μπράιτον (ΗΒ) και έχει 
εκσυγχρονιστεί το ηλεκτρικό δίκτυο των τραμ στο 
Ζάγκρεμπ (Κροατία). 

Οι δημόσιες αρχές πρέπει τώρα να δίνουν λογαριασμό 
για το πόσο αποδοτικά από πλευράς κατανάλωσης 
καυσίμων είναι τα οχήματά τους και για το πόσο 
CO2 εκπέμπουν. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να 
διασφαλίσουμε ότι ο αέρας που αναπνέουμε είναι 

όσο το δυνατόν πιο καθαρός και ότι τα καύσιμα που 
πωλούνται σε όλες τις χώρες της ΕΕ ανταποκρίνονται 
σε ενιαία πρότυπα ασφαλείας.

Ο τομέας των αερομεταφορών ήταν ο πρώτος για τον 
οποίο θεσπίστηκαν κανόνες για τα δικαιώματα των 
επιβατών. Κατά τα τελευταία 5 χρόνια, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει καταβάλει προσπάθειες για την 
επέκταση των δικαιωμάτων των επιβατών, ώστε να 
συμπεριληφθούν τα δικαιώματα όσων ταξιδεύουν 
με τρένο, πλοίο και πούλμαν. Η ΕΕ είναι η πρώτη 
περιοχή στον κόσμο που εγγυάται τα δικαιώματα των 
επιβατών σε όλα τα μέσα μεταφοράς. 

Αν δεν γνωρίζετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να 
τηλεφορτώσετε την εφαρμογή της ΕΕ και να μάθετε 
περισσότερα γι’ αυτά όταν μετακινείστε.

Τώρα μπορείτε πιο άνετα από ποτέ να οργανώσετε 
το ταξίδι σας. Προβλέπεται περισσότερη βοήθεια εάν 
υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, ενώ διευκολύνεται 
η πρόσβαση και η παροχή βοήθειας σε επιβάτες με 
αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΌΥΝ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ 
ΜΕΤΑΦΌΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΌΠΌΙΌΔΗΠΌΤΕ ΑΛΛΌ ΜΕΡΌΣ ΤΌΥ ΚΌΣΜΌΥ
Τι πετύχαμε: Η ΕΕ είναι η πρώτη περιοχή στον κόσμο που εγγυάται τα δικαιώματα των 
επιβατών σε όλα τα μέσα μεταφοράς.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Τι πετύχαμε: Προωθήσαμε τη χρήση καθαρότερων πηγών ενέργειας, όπως η 
ηλεκτρική ενέργεια, το υδρογόνο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο. 

ΣΙ
ΙΜ

 Κ
ΑΛ

ΑΣ

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Σίιμ Κάλας, εγκαινιάζει τη 
στρατηγική για καθαρά καύσιμα, που προβλέπει  τη δημιουργία 
εναλλακτικών σταθμών ανεφοδιασμού σε όλη την Ευρώπη με 

κοινά πρότυπα σχεδιασμού και χρήσης.

Η ολοκληρωμένη δέσμη των βασικών δικαιωμάτων των 
επιβατών είναι διαθέσιμη ως εφαρμογή. Μπορείτε να την 

τηλεφορτώσετε! 
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ΝΕΪΛΙ ΚΡΟΥΣ
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΌΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΌΠΌΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΌΛΌΓΙΩΝ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ, ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΦΘΗΝΌΤΕΡΗ ΕΠΙΚΌΙΝΩΝΙΑ
Τι πετύχαμε: Σήμερα, η Ευρώπη είναι η μόνη ήπειρος όπου ο καθένας μπορεί να έχει 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπου κι αν ζει ή ταξιδεύει.

Πρόσω ολοταχώς  
για την ψηφιακή  

ενιαία αγορά

Η μείωση του κόστους σύνδεσης με το διαδίκτυο, 
η δυνατότητα διενέργειας οικονομικά προσιτών 
κλήσεων από όσους ταξιδεύουν σε άλλα κράτη 
μέλη της ΕΕ, και η ενίσχυση του ανταγωνισμού 
υπήρξαν μείζονες προτεραιότητες της παρούσας 
Επιτροπής. Το 94% των ταξιδιωτών, ωστόσο, 
εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι όταν βρίσκεται 
στο εξωτερικό περιορίζει τη χρήση του Facebook 
και άλλων διαδικτυακών υπηρεσιών λόγω των 
υψηλών τελών περιαγωγής. Αυτό δεν θα έπρεπε 
να συμβαίνει σε μια ενιαία αγορά. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αντιστρέφει την τάση αυτή, εξασφαλί-
ζοντας φθηνότερες επικοινωνίες για τους κατα-
ναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των τελών 
περιαγωγής κατά 50%  για τις κλήσεις και κατά 
93% για τις κινητές υπηρεσίες δεδομένων. Με 
την εξάλειψη των εμποδίων και των υπερβολι-
κών τελών περιαγωγής εξοικονομούνται  πόροι 
ύψους 2,4 δισ. ευρώ ετησίως.

Επιπλέον, όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά μπορούν 
πλέον να έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνική σύν-
δεση και στις δυνατότητες που αυτή προσφέρει, 
ενώ οι εγχώριες τιμές εξακολουθούν να πέφτουν 
εντός της ανταγωνιστικής αγοράς της ΕΕ.

Ο καθένας στην Ευρώπη μπορεί να έχει πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, όπου κι αν βρίσκεται.
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Συμπράξεις πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ που 
θα δώσουν στη βιομηχανία της ΕΕ ηγετική θέση 
παγκοσμίως στα εξής:

• Συνδετικότητα 5G, δηλαδή η επόμενη γενιά κινητών, 
με χίλιες φορές μεγαλύτερη χωρητικότητα και 90% 
λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.

• Ρομπότ τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από ηλικιωμένους, στην υγεία και την ευημερία, 
στην παραγωγή τροφίμων, στις μεταφορές, στο 
περιβάλλον και στην ασφάλεια.

• Φωτονική, για εξυπνότερα, οικολογικότερα εργαλεία 
που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς, από την 
υγειονομική περίθαλψη μέχρι τον φωτισμό οικιών.

• Πληροφορική υψηλών επιδόσεων, για την 
προσομοίωση και την επίλυση προβλημάτων 
στη βιομηχανία, το περιβάλλον, την υγειονομική 
περίθαλψη και αλλού.

• Ηλεκτρονική, για τον διπλασιασμό της αξίας της 
παραγωγής μικροτσίπ και τη δημιουργία 250.000 
θέσεων εργασίας στην Ευρώπη.

Συναρπαστική, πρωτοποριακή έρευνα σχετικά με 
τις μετασχηματιστικές τεχνολογίες του μέλλοντος, 
από τους νέους υπολογιστές στα πρότυπα του 
ανθρώπινου εγκεφάλου μέχρι το νέο «θαυματουργό 
υλικό» γραφένιο.

Νέοι τομείς δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθά την ΕΕ να διατηρήσει 
παγκοσμίως την πρωτοκαθεδρία στον ψηφιακό τομέα. 
Μια σημαντική πρόκληση σήμερα είναι να καλυφθεί 
το χάσμα απασχόλησης στον ψηφιακό τομέα: μέχρι 
το 2020 θα υπάρχουν σχεδόν 1 εκατομμύριο κενές 
θέσεις εργασίας, διότι όσοι αναζητούν εργασία δεν 
διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες για την ψηφιακή 
οικονομία. Για την επίλυση του προβλήματος αυτού, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε τον μεγάλο 
συνασπισμό για την ψηφιακή απασχόληση, ο οποίος 
θα παρέχει 250.000 νέα προγράμματα κατάρτισης, 
100.000 θέσεις πρακτικής άσκησης και χιλιάδες νέες 
θέσεις εργασίας στον ψηφιακό τομέα.  

Επιπλέον, εξαλείφουμε τα εμπόδια στο υπολογιστικό 
νέφος, ένα νέο ευέλικτο επιχειρηματικό εργαλείο 
που μπορεί να δημιουργήσει 2,5 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας και να αυξήσει το ΑΕΠ της ΕΕ κατά 160 
δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα «Start-up Europe» βοηθά 
τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς των ΤΠΕ και του διαδικτύου να ξεκινήσουν 

και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους στην ΕΕ 
χάρη στις προσφερόμενες ευκαιρίες σημαντικής 
χρηματοδότησης. Οι ευρωπαϊκές νεοφυείς 
επιχειρήσεις στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας 
αυξάνονται κατακόρυφα. Η οικονομία εφαρμογών 
στην ΕΕ ανέρχεται σε 17,5 δισ. ευρώ και απασχολεί 
ήδη 1,8 εκατομμύρια άτομα.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ, ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΌΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ
Τι πετύχαμε:  Η στήριξη της ΕΕ στον ψηφιακό τομέα μεταμορφώνει την ευρωπαϊκή 
οικονομία και κοινωνία.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Τι πετύχαμε: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει στην ΕΕ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
επενδύοντας στην τεχνολογία του μέλλοντος.
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Η ευρωπαϊκή βιομηχανία μπορεί να ωφεληθεί από τις επενδύσεις  
της ΕΕ στην ψηφιακή έρευνα.

Η ΕΕ βοηθά τους ψηφιακούς επιχειρηματίες του μέλλοντος να 
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους
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ΑΝΤΟΝΙΟ ΤΑΓΙΑΝΙ
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΌΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΌΠΌΣ ΒΙΌΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΌΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
Τι πετύχαμε: Αναλάβαμε μείζονες πρωτοβουλίες για να αναπτύξουμε μια νέα 
ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική και να αναστρέψουμε τη συρρίκνωση του ρόλου της 
βιομηχανίας στην ΕΕ.

Μια βιομηχανική 
αναγέννηση

Η βιομηχανία παίζει σημαντικό ρόλο στην τόνωση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης, καθώς αντι-
προσωπεύει το 80% των εξαγωγών της ΕΕ και 
το 80% των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα. 
Κάθε δημιουργούμενη θέση εργασίας στον τομέα 
της μεταποίησης οδηγεί κατά μέσο όρο σε μία ή 
δύο νέες θέσεις εργασίας στον τομέα των υπη-
ρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέτυχε να θέσει 
και πάλι την πραγματική οικονομία στην ημερήσια 
διάταξη, με στόχο να επαναφέρει την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία  στο 20% του ΑΕΠ της ΕΕ μέχρι το 
2020, από το 15,1% που βρίσκεται σήμερα. Όλα 
τα κράτη μέλη έχουν ταχθεί υπέρ της στρατηγικής 
«Για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση». Η 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα θα εντάσσεται 
σε όλες τις πολιτικές μας. Οι επιχειρήσεις διαθέ-
τουν σήμερα πρόσβαση σε ειδικά ταμεία που ενι-
σχύουν την ανταγωνιστικότητα και την καινοτο-
μία και διευκολύνουν τη χορήγηση πιστώσεων σε 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (μέσω του προ-
γράμματος COSME καθώς και δανείων από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Έχουμε 
απλουστεύσει τη νομοθεσία της ΕΕ για την υπο-

στήριξη της παραγωγής ασφαλών και ποιοτικών 
βιομηχανικών προϊόντων και για τον περιορισμό 
των γραφειοκρατικών διαδικασιών, ιδίως για να 
βοηθήσουμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 
Πλησιάζουμε στην επίτευξη των στόχων μας 
απλουστεύοντας τις διαδικασίες, ώστε να χρειά-
ζονται λιγότερες από 3 ημέρες και έξοδα κάτω 
των 100 ευρώ για να ξεκινήσει κανείς μια επι-
χείρηση.

Σημαντικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη μιας νέας 
ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής συνέβαλαν στην αναστροφή 

της παρακμής της μεταποίησης στην Ευρώπη.

Μερίδιο της μεταποίησης στο ΑΕΠ της ΕΕ

20

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm


Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες στη διαστημική 
βιομηχανία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 
καθώς και για τη βελτίωση της τεχνολογίας και των 
γνώσεών μας. Το 2010, το Galileo — η ευρωπαϊκή 
εκδοχή του GPS— ήταν ένα νέο σχέδιο. Τώρα, με 4 
δορυφόρους ήδη σε τροχιά, μπορεί να δοκιμαστεί. 
Το χρονοδιάγραμμα των εκτοξεύσεων θα συνεχιστεί 
το 2014 και οι δορυφόροι θα αυξηθούν σε 10. 
Έτσι, το Galileo θα είναι σε θέση να χρησιμοποιείται 
στους τομείς μεταφορών και έκτακτης ανάγκης, για 
την καλύτερη επιβολή του νόμου, τη βελτίωση των 
ελέγχων στα σύνορα και την ενίσχυση της ασφάλειας 
των ειρηνευτικών αποστολών.

Το νέο ευρωπαϊκό σύστημα γεωσκόπησης, 
Copernicus, θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την 
κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση της βιοποικιλότητας 
στις θάλασσές μας και καταστροφές, όπως αυτές που 
προκάλεσε πρόσφατα ο τυφώνας στις Φιλιππίνες. Ο 
πρώτος δορυφόρος για το πρόγραμμα Copernicus, με 
την ονομασία Sentinel ΙΑ, έχει επίσης τεθεί σε τροχιά 
με επιτυχία.

Ανεξάρτητες μελέτες έχουν δείξει ότι το πρόγραμμα 
Galileo θα μπορούσε να αποφέρει στην ευρωπαϊκή 
οικονομία μέχρι 90 δισ. ευρώ - και το Copernicus μέχρι 
30 δισ. ευρώ - τα πρώτα 20 χρόνια. 

Το ευρωπαϊκό σύστημα δορυφορικής πλοήγησης Galileo θα 
υποστηρίζει πολυάριθμες πολύτιμες εφαρμογές.

Έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε, καθώς το 60% 
του ΑΕΠ το 2030 αναμένεται να παραχθεί από 
αναδυόμενες οικονομίες (Βραζιλία, Κίνα, Ινδία, 
Μεξικό, κ.λπ.), και μόνο το 13 % από τις ευρωπαϊκές 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που εξάγουν σήμερα 
τα προϊόντα τους εκτός ΕΕ. Με τις «Αποστολές για την 
Ανάπτυξη», έχουμε ταξιδέψει σε 17 χώρες σε όλο τον 
κόσμο, με εκπροσώπους 570 επιχειρήσεων από 26 
κράτη μέλη επιδιώκοντας να ανοίξουμε πόρτες και 
να εξασφαλίσουμε ευκαιρίες σε όλους τους τομείς. Οι 
«Αποστολές για την ανάπτυξη» έχουν ήδη οδηγήσει 
στη σύναψη αρκετών επιχειρηματικών συμφωνιών 
και στην ανταλλαγή πολλών επιστολών δήλωσης 
πρόθεσης συνεργασίας στους τομείς των διεθνών 
προτύπων, του τουρισμού, των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, του Διαστήματος και της βιομηχανικής 
συνεργασίας.

«ΑΠΌΣΤΌΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΚΑΙ ΒΙΌΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: 
ΔΗΜΙΌΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΩΝ ΕΚΤΌΣ ΤΗΣ ΕΕ
Τι πετύχαμε: Βοηθήσαμε τις επιχειρήσεις να πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
τους εκτός της ΕΕ.

ΥΠΌΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΑ GALILEO AND COPERNICUS: ΤΑ 
ΑΝΕΡΧΌΜΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Τι πετύχαμε: Θέσαμε 4 δορυφόρους σε τροχιά για τα προγράμματα Galileo και 
Copernicus.
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https://www.youtube.com/user/EUenterprise/videos?view=0&shelf_id=2&sort=dd

Ευρωπαίοι και Ισραηλινοί επιχειρηματίες συζητούν για 
επιχειρηματικές ευκαιρίες κατά την «Αποστολή για την Ανάπτυξη» 

στο Ισραήλ.
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ΜΑΡΟΣ ΣΕΦΤΣΟΒΙΤΣ
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΌΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΌΠΌΣ ΔΙΌΡΓΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΌΙΚΗΣΗΣ

ΜΙΑ ΔΗΜΌΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τι πετύχαμε: Δώσαμε τον λόγο απευθείας στους Ευρωπαίους πολίτες και ενισχύσαμε 
τον ρόλο των κοινοβουλίων. 

Διασφάλιση της  
ομαλής λειτουργίας  

του μηχανισμού  
της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δίνει τη 
δυνατότητα στους Ευρωπαίους πολίτες να θέτουν 
στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας θέματα 
σημαντικά γι’ αυτούς. Εφόσον μια πρόταση των 
πολιτών συγκεντρώνει 1 εκατομμύριο υπογρα-
φές από τουλάχιστον 7 κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα εξετάζει κατά πόσον αυτή η πρόταση 
μπορεί να γίνει δίκαιο της ΕΕ. Τον Μάρτιο 2014, 
η πρώτη πρωτοβουλία που κάλυψε το όριο αυτό, 
«Right2Water», έγινε δεκτή από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.

Εκλεγμένα πρόσωπα εκπροσωπούν όλους τους 
πολίτες σε όλες τις αποφάσεις που λαμβάνει η 
ΕΕ. Οι νομοθετικές πράξεις της ΕΕ θεσπίζονται 
μόνο αν συμφωνούν οι εθνικές κυβερνήσεις 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα εθνικά κοι-
νοβούλια έχουν το δικαίωμα να υποστηρίζουν 
ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερέβη τις εξουσίες 
της, με την έκδοση «κίτρινης κάρτας» για σχέδια 
νόμων της ΕΕ, η οποία θα συνεπάγεται την επα-
νεξέτασή τους.

Ο αντιπρόεδρος Σέφτσοβιτς (δεξιά) παραλαμβάνει τη βεβαίωση 
ότι συγκεντρώθηκαν πάνω από 1.000.000 υπογραφές  για την 

Πρωτοβουλία Πολιτών Right2Water.
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http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome


Για να προωθηθούν τα συλλογικά ευρωπαϊκά 
συμφέροντα τόσο στην Ένωση όσο και στο εξωτερικό 
απαιτείται μια υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκή δημόσια 
διοίκηση. Συνεπώς, η διοίκηση της ΕΕ έπρεπε να 
πραγματοποιήσει, όπως και οι εθνικές διοικήσεις, 
μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπίσει την οικονομική 
κρίση.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές μείωσαν το κόστος 
λειτουργίας της ΕΕ, με αποτέλεσμα περισσότερα 
οφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες. Η διοίκηση 
της ΕΕ ήταν πάντοτε πολύ μικρότερη από ό,τι οι 
περισσότερες δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών: 
για παράδειγμα, είναι κατά 40% περίπου μικρότερη 
από τη διοίκηση του δήμου του Παρισιού. 

Οι μισθοί των υπαλλήλων της ΕΕ έχουν ουσιαστικά 
παγώσει από το 2010 και η ΕΕ θα μειώσει το 
προσωπικό της κατά 5% έως το 2017. Μόνο το 6% 
του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού διατίθεται για την 

καθημερινή διοικητική εργασία, ενώ το υπόλοιπο 94% 
επενδύεται απευθείας στην υλοποίηση των πολιτικών 
της ΕΕ.

Το επίπεδο εμπιστοσύνης που τρέφουν απέναντί 
μας οι Ευρωπαίοι πολίτες εξαρτάται από τον βαθμό 
διαφάνειας που εξασφαλίζουμε. Ζητούμε τη γνώμη 
ομάδων συμφερόντων που επιθυμούν να επηρεάζουν 
τις πολιτικές μας και ακούμε όλες τις πλευρές. 

Γι’ αυτό αναλάβαμε δύο πρωτοβουλίες:

• Τη δημιουργία του κοινού Μητρώου Διαφάνειας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Το μητρώο αυτό περιέχει στοιχεία 
σχετικά με τις δραστηριότητες των ομάδων 
συμφερόντων στις Βρυξέλλες και είναι το μεγαλύτερο 
στον κόσμο από πλευράς καλυπτόμενων τομέων.

• Τη δημιουργία νέας Πύλης Διαφάνειας. Πρόκειται για 
υπηρεσία μιας στάσης η οποία παρέχει πρόσβαση 
σε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την ΕΕ. 

Και οι δύο πρωτοβουλίες εδραιώνονται όλο και 
περισσότερο με την πάροδο του χρόνου. Υπολογίζεται 

ότι το 75% όλων των οντοτήτων που σχετίζονται με 
τις επιχειρήσεις και περίπου το 60% των ΜΚΟ έχουν 
ήδη καταχωριστεί. Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να 
γνωρίζουν με ποιους συνομιλούν τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ, και εμείς θέλουμε να τους εξασφαλίζουμε 
αυτή τη δυνατότητα.

ΜΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΕΝΩΣΗ
Τι πετύχαμε: Θεσπίσαμε δίκαιες και ανοιχτές διαδικασίες που δίνουν στους πολίτες 
εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες.

ΜΙΑ ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΑ ΑΠΌΔΌΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τι πετύχαμε: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί επίσης μεταρρυθμίσεις στον τρόπο 
λειτουργίας της, ώστε να αξιοποιεί ακόμη καλύτερα τα χρήματα των φορολογουμένων 
στην ΕΕ.
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“Δημοκρατική είναι μια κοινωνία 
της οποίας τα όργανα λειτουργούν 

με διαφάνεια και υπόκεινται 
σε λογοδοσία. Η διαφάνεια 

διευκολύνει τον έλεγχο και κατά 
συνέπεια την απόδοση ευθυνών.”

Το 94% σχεδόν του προϋπολογισμού της ΕΕ δαπανάται σε έργα 
στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

94 %

students,
scientists,
regions,
cities,
farmers,
NGOs,…

6 %
EU administration

94 %
Ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις, 
φοιτητές, 
επιστήμονες, 
περιφέρειες, 
πόλεις,  
αγρότες,  
ΜΚΟ,  
κ.λπ.

6 %
Διοίκηση της ΕΕ
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ΟΛΙ ΡΕΝ
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΌΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΌΠΌΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΝΌΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΌΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΌ ΕΥΡΩ

ΠΡΌΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΌΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑΣ
Τι πετύχαμε: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενήργησε για την προστασία της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την αποκατάσταση της δημοσιονομικής και 
οικονομικής αξιοπιστίας.

Έξοδος της Ευρώπης 
από την κρίση, 

δημιουργία θεμελίων  
για το μέλλον

Η πρόσφατη οικονομική κρίση ήταν η σημαντικό-
τερη πρόκληση για την οικονομία και την κοινω-
νία μας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και 
προκάλεσε σοβαρές διαταραχές και άγχος στην 
Ευρώπη. Για δεκαετίες, τα μακροχρόνια προβλή-
ματα διογκώνονταν ανεξέλεγκτα σε πολλά κράτη 
μέλη, με αποτέλεσμα το χρέος του ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα να γίνει μη βιώσιμο. Χάρη στην 
αποφασιστική πολιτική δράση και την άνευ προη-
γουμένου ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, αποφεύχθηκε 
το σενάριο της άτακτης χρεοκοπίας των κρατών, 
καθώς και όλες οι καταστροφικές κοινωνικές και 
οικονομικές του συνέπειες για την Ευρώπη.

Δημιουργήσαμε το μεγαλύτερο παγκοσμίως χρη-
ματοπιστωτικό τείχος προστασίας  για να προστα-
τεύσει τα κράτη μέλη από την καταστροφή. Τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης  έδωσαν στις 
χώρες που λαμβάνουν τη χρηματοδοτική βοήθεια 
τη δυνατότητα να ανασάνουν και να επιστρέψουν 
στη σταθερότητα. Τα δημόσια οικονομικά βρίσκο-
νται πλέον σε μια πιο βιώσιμη τροχιά και τα βασικά 
μεγέθη της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης 
έχουν ενισχυθεί σε μακροπρόθεσμη βάση.

Η ΕΕ βγαίνει πλέον από την κρίση και αναγνω-
ρίζεται παγκοσμίως ότι τα κράτη μέλη μπορούν 
να τονώσουν την απασχόληση και να δημιουρ-
γήσουν μακροχρόνια ευημερία για τους πολίτες.

Η ΕΕ λαμβάνει μέτρα μεταρρύθμισης και θωράκισης του τομέα 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

©
 Reuters/BSIP
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Γνωρίσαμε μια παγκόσμια κρίση, που απαιτούσε 
αποφασιστική δράση τόσο εντός της ΕΕ όσο και 
παγκοσμίως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει σε όλα 
τα μείζονα διεθνή φόρουμ, όπως το G7, G8 και G20, 
και πρωτοστατεί στην προώθηση χρηματοπιστωτικών 
και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, την αύξηση 
της διαφάνειας και την προώθηση του εμπορίου, 
επιβεβαιώνοντας πόσο σημαντική είναι η ΕΕ για 
την ευημερία της παγκόσμιας οικονομίας. Το ευρώ 
παρέμεινε το δεύτερο αποθεματικό νόμισμα μετά 
το δολάριο, και διατήρησε αξιοσημείωτα σταθερή 
συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Η κρίση αποκάλυψε αδυναμίες των οικονομιών και 
της θεσμικής δομής μας, τις οποίες προσπαθήσαμε 
να αντιμετωπίσουμε. Τα κράτη μέλη κατέβαλαν 
πρωτοφανείς αλλά αναγκαίες προσπάθειες 
εξυγίανσης των οικονομιών τους. Διαθέτουμε πλέον 
αποτελεσματικότερα συστήματα εποπτείας και δίχτυα 
ασφαλείας που περιλαμβάνουν αυστηρότερους 
δημοσιονομικούς κανόνες, καλύτερα συντονισμένες 
οικονομικές πολιτικές, και μια τραπεζική ένωση με 
ενιαίο εποπτικό φορέα και ενιαίο μηχανισμό για την 
αναδιάρθρωση ή το κλείσιμο τραπεζών, εφόσον 
χρειάζεται.

Η αναθεωρημένη οικονομική και νομισματική 
ένωση είναι πλέον σε θέση να αναλαμβάνει δράση 
και να αντιδρά εγκαίρως, ώστε να διορθώνονται οι 
ανισορροπίες και να συντονίζονται οι δημοσιονομικές 
και οικονομικές πολιτικές.

Η Ευρωζώνη εξακολούθησε να επεκτείνεται. Η 
Εσθονία προσχώρησε σ’ αυτή το 2011, η Λετονία το 
2014 και η Λιθουανία επιδιώκει να προσχωρήσει το 
2015. 

ΙΣΧΥΡΌ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΕΥΡΩΠΗ 
Τι πετύχαμε: Δημιουργήσαμε ένα ισχυρότερο οικονομικό οικοδόμημα με 18 μέλη. 
Η Ευρωζώνη όχι μόνο αντιστάθηκε στην κρίση, αλλά διευρύνθηκε και έγινε 
ανθεκτικότερη για το μέλλον. 

ΣΥΜΒΌΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ
Τι πετύχαμε: Συνεργαστήκαμε με τους διεθνείς μας εταίρους για να ανταποκριθούμε 
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία.

Ο
ΛΙ

 Ρ
ΕΝ

Η ΕΕ πρωτοστατεί στις παγκόσμιες οικονομικές μεταρρυθμίσεις, 
συμμετέχοντας σε όλα τα σημαντικά διεθνή φόρουμ,  

όπως το G20. 

Πάνω από 333 εκατ. πολίτες της ΕΕ χρησιμοποιούν  
σήμερα το ευρώ.

©
 Reuters/BSIP
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ΓΙΑΝΕΖ ΠΟΤΟΤΣΝΙΚ
ΕΠΙΤΡΌΠΌΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΌΝΤΌΣ

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΌΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΓΌΤΕΡΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
Τι πετύχαμε: Όλο και λιγότεροι πόροι θάβονται στις χωματερές κάθε χρόνο.

Χάραξη πορείας  
για μια πιο  

πράσινη Ευρώπη

Αντίθετα με όλες τις προβλέψεις, σημειώθηκε 
μείωση του αριθμού των αποβλήτων από την 
παραγωγή και συσκευασία προϊόντων. Η ΕΕ εξε-
λίσσεται σταδιακά σε μια κοινωνία ανακύκλωσης, 
καθώς αυξάνονται τα ποσοστά ανακύκλωσης των 
αστικών αποβλήτων, των αποβλήτων συσκευα-
σίας και των οχημάτων, χάρη στη νομοθεσία που 
πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βελτιώνονται 
επίσης τα ποσοστά συλλογής των αποβλήτων 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Η διαχείριση και ανακύκλωση των αποβλήτων 
δημιουργεί θέσεις εργασίας. Η πλήρης εφαρμογή 
των υφιστάμενων ευρωπαϊκών κανόνων για τα 
απόβλητα θα οδηγήσει στη δημιουργία 400.000 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ. Επιπλέον, χάρη σ’ 
αυτούς τους κανόνες και μόνον, ο συνολικός 
κύκλος εργασιών του τομέα των αποβλήτων θα 
αυξηθεί κατά  42 δισεκατ. ευρώ, ενώ αναμένε-
ται να επιτευχθεί μέχρι και το 30 % του στόχου 
μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου που έχει 
θέσει η ΕΕ για το 2020.

Παράγοντας λιγότερα σκουπίδια και ανακυκλώνο-
ντας περισσότερο, η ΕΕ αποκτά πρόσθετα οφέλη 
από πολύτιμα υλικά, οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες 
χρησιμοποιούν αποδοτικότερα τους διαθέσιμους 
πόρους, ενώ μειώνεται η εξάρτηση από εισαγό-
μενες πρώτες ύλες και τονώνεται η ανταγωνιστι-
κότητα.

Η Ευρώπη εξελίσσεται σταδιακά σε κοινωνία ανακύκλωσης, και 
κάθε χρόνο ενταφιάζονται όλο και λιγότεροι πόροι. 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδραματίζει ενεργό ρόλο 
στην παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων 
αυτών, ενώ διαχειρίζεται εκατοντάδες καταγγελίες 
πολιτών και ΜΚΟ με στόχο την ορθή εφαρμογή 
της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 
Αποτελέσματα της δράσης αυτής είναι: 

• μειώθηκε κατά ένα τέταρτο ο αριθμός των 
ζωνών όπου τα επιβλαβή για την υγεία σωματίδια 
υπερέβαιναν τα ανώτατα όρια σε ημερήσια βάση 
(από 36 % το 2008 σε 28 % το 2012),

• πάνω από 1.800 αστικά κέντρα —από πρωτεύουσες 
χωρών μέχρι μικρές πόλεις— διαθέτουν σήμερα 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων, 
που λειτουργούν σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς 
κανόνες,

• το 2012, το 95,3 % όλων των παράκτιων υδάτων 
στην ΕΕ πέτυχαν τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας, 
ενώ το 81,2 % των υδάτων κολύμβησης κρίθηκαν 
εξαιρετικά.

Προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος σημαίνει 
προστασία της ποιότητας ζωής μας. Η Στρατηγική της 
ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα θα συμβάλει στην προστασία 
της φύσης, τη βιώσιμη διαχείριση και χρήση της, και 
—όπου αυτό ενδείκνυται— στην αποκατάσταση και 
βελτίωσή της. Χάρη στο δίκτυο Natura 2000, έχουμε 
ήδη ταξινομήσει πάνω από 27.000 τόπους με τους 
πολυτιμότερους φυσικούς θησαυρούς της Ευρώπης.

Αυτό, όμως, δεν το κάνουμε μόνον για τη φύση αυτή 
καθ’ αυτή. Το κάνουμε γιατί όλοι μας έχουμε ανάγκη από 
καθαρό νερό, καθαρό αέρα, εύφορα εδάφη, ποικίλα 
είδη ζώων και φυτών και βιοτόπους. Η διαχείριση 
της φύσης της Ευρώπης γενικά δημιούργησε επίσης 
4,4 εκατ. θέσεις εργασίας και ετήσιο κύκλο εργασιών 
ύψους 405 δισεκατ. ευρώ.

ΠΡΌΣΤΑΤΕΥΌΝΤΑΣ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ
Τι πετύχαμε: Λάβαμε περισσότερα μέτρα 
για την προστασία και βελτίωση της 
μοναδικής φύσης της Ευρώπης.

ΌΙ ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΌΝΤΙΚΌΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ 
ΜΕΙΩΣΌΥΝ ΤΌΥΣ ΡΥΠΌΥΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΌΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΤΌ ΝΕΡΌ
Τι πετύχαμε: Καταπολεμάμε τη ρύπανση της ατμόσφαιρας και του νερού για να 
προστατεύσουμε την υγεία μας

ΓΙ
ΑΝ

ΕΖ
 Π

Ο
ΤΟ

ΤΣ
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Ο επίτροπος  Ποτότσνικ προωθεί τον οικοτουρισμό  
και τη βιώσιμη ανάπτυξη μαζί με τον κατ’ επανάληψη  

χρυσό ολυμπιονίκη Ivan Patzaichin, στο Δέλτα του Δούναβη  
στη Ρουμανία.

Ο επίτροπος  Ποτότσνικ επισκέπτεται  μονάδα ανακύκλωσης 
στο Βέλγιο, κρατώντας ράβδο χρυσού που προέκυψε από 

ανακύκλωση εξαρτημάτων κινητών τηλεφώνων. 
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ΑΝΤΡΙΣ ΠΙΜΠΑΛΓΚΣ
ΕΠΙΤΡΌΠΌΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΌΥ ΠΑΓΚΌΣΜΙΌΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Τι πετύχαμε: Παρά την οικονομική επιβράδυνση, η ΕΕ παραμένει ο μεγαλύτερος 
χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας, παρέχοντας πάνω από το ήμισυ της στήριξης 
παγκοσμίως για την καταπολέμηση της φτώχειας στον κόσμο.

Καταπολέμηση  
της φτώχειας  

σε όλον τον κόσμο

Συμβάλλοντας σημαντικά στους αναπτυξιακούς 
στόχους της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθά στη μείωση της 
φτώχειας σε παγκόσμιο επίπεδο και στη διάσωση 
εκατομμυρίων ζωών. Για παράδειγμα, το 2012 η 
ΕΕ και τα κράτη μέλη της διέθεσαν 55 δισ. ευρώ 
για επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Χάρη στην 
αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ, κατά την τελευταία 
δεκαετία:

• σχεδόν 14 εκατομμύρια περισσότερο αγόρια 
και κορίτσια έλαβαν πρωτοβάθμια εκπαίδευση·

• πάνω από 70 εκατομμύρια άτομα απέκτησαν 
πρόσβαση σε πόσιμο νερό·

• 46,5 εκατομμύρια άτομα έλαβαν χρήματα ή 
παροχές σε είδος ώστε να εξασφαλίσουν τις 
ανάγκες τους σε τρόφιμα·

• 7,5 εκατομμύρια γεννήσεις υποστηρίχθηκαν 
από εξειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό, και 
σώθηκαν έτσι μητέρες και βρέφη.

Για τη δράση αυτή είμαστε δικαιολογημένα υπε-
ρήφανοι: πάνω από το 80% των πολιτών της ΕΕ 
πιστεύουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να 
βοηθά τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της παραμένουν παγκοσμίως οι 
κυριότεροι χορηγοί επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας

Καθαρές εκταμιεύσεις επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας  
για το 2012 (δισεκατομ. ευρώ)

ΕΕ ΗΠΑ Ιαπωνία Καναδάς
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Ενώ η παροχή βοήθειας είναι καθοριστική για την 
εξάλειψη της φτώχειας, στον σημερινό κόσμο δεν 
μπορεί ποτέ να είναι αποτελεσματική εάν  δεν 
συμβάλλουν και άλλες πολιτικές στα παραγόμενα 
οφέλη ή αν τα αναιρούν. Ορισμένα παραδείγματα 
επιτευγμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα 
αυτό:

• Πάταξη της φοροδιαφυγής. Μια ρηξικέλευθη 
νομοθετική πράξη της ΕΕ για τη λογοδοσία και 
τη διαφάνεια συμβάλλει στην καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, και διασφαλίζει 
ότι οι πολίτες είναι σε θέση να επωφελούνται από 
τους δικούς τους φυσικούς πόρους·

• Προστασία των δασών του πλανήτη μας: νέα 
ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύει τις εισαγωγές 
παράνομα υλοτομημένης ξυλείας·

• Διατήρηση της αλιείας: η μεταρρύθμιση της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής διασφαλίζει ότι οι αλιευτικές 
συμφωνίες αποδίδουν σαφή οφέλη για τον τοπικό 
πληθυσμό.

Αυτός είναι ο πυρήνας του «Προγράμματος Δράσης για 
Αλλαγή», του προσχεδίου πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για μια εκσυγχρονισμένη πολιτική 
βοήθειας σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο με 
αναδυόμενες οικονομίες.

Το 70 % της βοήθειας της ΕΕ θα χορηγηθεί τώρα 
στις φτωχότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που πλήττονται από συγκρούσεις ή 
φυσικές καταστροφές, όπως το Μάλι, η Σομαλία, η 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και η Αϊτή, όπου η ΕΕ 
ηγείται των προσπαθειών για στήριξη της ειρήνης και 
της ανάπτυξης.

Κατευθύνουμε τώρα τη βοήθειά μας σε τομείς που 
λειτουργούν ως μοχλός αλλαγής και οικονομικής 
ανάπτυξης, όπως η διακυβέρνηση, η γεωργία, η 
ενέργεια, η υγεία και η εκπαίδευση. Ενεργούμε σε 
πλήρη συνεργασία με τις χώρες που βοηθάμε. Όπως 
λέει και το σύνθημα που γράφτηκε έξω από σχολείο 
στη Ζιμπάμπουε: «Ό,τι κάνετε για εμάς χωρίς εμάς δεν 
είναι για εμάς».

Εφαρμόζονται ήδη νέες διαδικασίες ελέγχου και 
επαλήθευσης, ώστε να εντοπίζεται κάθε ευρώ που 
δαπανάται και να είμαστε σε θέση να συγκρίνουμε 
τα πραγματικά σε σχέση με τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα.

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΒΌΗΘΕΙΑΣ ΠΌΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΕΕ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ
Τι πετύχαμε: Εστιάσαμε τη βοήθεια προς χώρες που τη χρειάζονται περισσότερο και σε 
τομείς όπου αυτή μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη.

ΚΙΝΗΤΌΠΌΙΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΌΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 
ΠΡΌΣΠΑΘΕΙΩΝ ΠΌΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΌΥΝ ΌΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΌΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Τι πετύχαμε: Τα τελευταία χρόνια σημειώσαμε τεράστια πρόοδο όσον αφορά  
την ενσωμάτωση των αναγκών των αναπτυσσόμενων χωρών σε όλες τις 
πρωτοβουλίες μας.
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Ο επίτροπος Πίμπαλγκς και ο πρόεδρος Martelly της Αϊτής 
εγκαινιάζουν την κατασκευή δρόμου το 2012, δύο χρόνια μετά 

τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε το νησί της Καραϊβικής.

Η πιστοποίηση της νόμιμα υλοτομημένης ξυλείας,  
χάρη στη νομοθεσία της ΕΕ, συμβάλλει στην προστασία των 

δασών του πλανήτη μας.
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ΜΙΣΕΛ ΜΠΑΡΝΙΕ 
ΕΠΙΤΡΌΠΌΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΌΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΑ ΕΥΡΩΣΤΌ ΧΡΗΜΑΤΌΠΙΣΤΩΤΙΚΌ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΣ ΒΑΣΗ  
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΌΛΌΥΣ
Τι πετύχαμε: Θεσπίσαμε ένα σύνολο κανόνων που εξασφαλίζει ότι οι τράπεζες 
λειτουργούν συνετότερα και, κατά συνέπεια, είναι πιο εύρωστες για την αντιμετώπιση 
τυχόν μελλοντικών οικονομικών κλυδωνισμών.

Οι πολίτες στο 
επίκεντρο της 

εσωτερικής αγοράς

Οι φορολογούμενοι πλήρωσαν μεγάλο τίμημα 
για να σωθούν οι τράπεζες. Ποτέ ξανά δεν θα 
πρέπει οι πολίτες να κληθούν να πληρώσουν για 
τις κακές πρακτικές και τους υπερβολικούς κιν-
δύνους που αναλαμβάνουν οι τράπεζες. Οι νέοι 
κανόνες που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
έδωσαν τη δυνατότητα στην ΕΕ να πρωταγωνι-
στήσει στην ομάδα G20 για την ανάπτυξη μιας 
παγκόσμιας προσέγγισης του θέματος. Οι κανό-
νες αυτοί διασφαλίζουν τα εξής:

• οι τράπεζες διατηρούν αποθεματικά για τις 
δύσκολες ημέρες·

• συμβάλλουν στο κοινό ταμείο που θα χρησιμεύει 
ως ανάχωμα σε περίπτωση χρηματοπιστωτικής 
κρίσης·

• οι καταθέσεις των πολιτών (μέχρι 100.000 ευρώ 
ανά τραπεζικό λογαριασμό) είναι εγγυημένες σε 
περίπτωση χρεοκοπίας της τράπεζας, και

• θεσπίζεται ένα γενικό σύστημα εποπτείας των 
τραπεζικών δραστηριοτήτων το οποίο εγγυάται 
την τήρηση των κανόνων.

Επίσης, για να περιοριστούν οι κίνδυνοι που ανα-

λαμβάνουν οι τράπεζες, εγκρίθηκαν νέοι κανόνες 
σχετικά με τα κερδοσκοπικά κεφάλαια και τα πριμ 
των τραπεζιτών. Για τις τράπεζες της Ευρωζώνης, 
όπου είναι εντονότερες οι ανησυχίες για εξάπλωση 
της κρίσης από τη μια χώρα στην άλλη, δημιουρ-
γήσαμε μια τραπεζική ένωση με ενιαία εποπτική 
αρχή και ενιαίο σύστημα για την αναδιάρθρωση ή 
τη διακοπή της λειτουργίας τραπεζών.

Νέοι κανόνες διασφαλίζουν ότι οι τράπεζες αναλαμβάνουν 
λιγότερους κινδύνους και είναι καλύτερα προετοιμασμένες να 

αντιμετωπίσουν τυχόν οικονομικές κρίσεις στο μέλλον.
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Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παρέχει στον κάτοχό 
του το δικαίωμα να εμποδίζει την κατασκευή, τη 
χρησιμοποίηση ή την πώληση της εφεύρεσής του 
από άλλους χωρίς άδεια. Η συμφωνία, για την οποία 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγωνίστηκε σκληρά, είναι 
επωφελής για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές μας. Θα ενθαρρύνει τους ερευνητές και 
τις επιχειρήσεις να επενδύσουν στην καινοτομία, που 
αποτελεί τη βάση της ανάπτυξης. Και με το νέο δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε τους 
διεθνείς εταίρους μας.   

Η ύπαρξη μιας ενιαίας αγοράς είναι θετικό για όλους 
μας — προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερες 
επιλογές, καλύτερη ποιότητα και καλύτερες τιμές και 
παράλληλα παρέχει στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε μια 
αγορά 500 εκατομμυρίων κατοίκων, για να πωλούν 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Είναι μια αμοιβαία 
επωφελής κατάσταση, τόσο για τους καταναλωτές 
όσο και για τις επιχειρήσεις. Αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο λάβαμε πολυάριθμα μέτρα με στόχο 
την εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς. Καθιερώνουμε 
ένα πλαίσιο για την ενθάρρυνση των κοινωνικών 
επιχειρήσεων, που αποτελούν το ένα τέταρτο του 
συνόλου των επιχειρήσεων. Θεσπίσαμε μέτρα που θα 
βοηθήσουν τους πολίτες να αξιοποιούν περισσότερες 
δυνατότητες, όπως:

• την επαγγελματική ταυτότητα που καθιστά τις 
δεξιότητες ευκολότερα αναγνωρίσιμες σε όλη την 
ΕΕ·

• EURES - μια διαδικτυακή πύλη που δημοσιεύει 
κενές θέσεις εργασίας σε όλη την ΕΕ·

• το δικαίωμα των πολιτών να ανοίγουν τραπεζικό 
λογαριασμό οπουδήποτε στην ΕΕ·

• μέτρα καταπολέμησης των αθέμιτων εμπορικών 
πρακτικών, της πειρατείας και της παραποίησης που 
ζημιώνουν τις επιχειρήσεις.  

ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΌΡΑ 
Τι πετύχαμε: Συνεχίσαμε να ανοίγουμε περαιτέρω την ενιαία αγορά σε όλους τους 
τομείς δραστηριότητας, από τις μεταφορές και την ψηφιακή οικονομία, ως τις 
τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια.

ΤΌ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
Τι πετύχαμε: Επιτέλους, μετά από συζητήσεις 30 ετών και πλέον, το ευρωπαϊκό 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα γίνει σύντομα πράξη. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, μεταξύ 
των οποίων οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, θα μπορούν να αποκτούν ευκολότερα, 
ταχύτερα και φθηνότερα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τις δημιουργικές ιδέες τους, το 
οποίο θα ισχύει σε όλη την ΕΕ. 
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Η επέκταση της ενιαίας αγοράς παρέχει νέα οφέλη τόσο στους 
καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις.

Το ενιαίο ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα ενθαρρύνει 
τους ερευνητές και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης να 

επενδύσουν στην καινοτομία, η οποία είναι μοχλός ανάπτυξης.
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ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΌΠΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΌΛΙΤΙΣΜΌΥ, ΠΌΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΝΕΌΛΑΙΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΌΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ
Τι πετύχαμε: Αυξήσαμε τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και την επαγγελματική 
κατάρτιση, ακόμη και σήμερα που τα κράτη μέλη εξυγιαίνουν τα δημόσια  
οικονομικά τους.

Εκπαίδευση, 
επαγγελματική 
κατάρτιση και 

δημιουργία τα κλειδιά 
της επιτυχίας

Η έλλειψη χρημάτων δεν πρέπει ποτέ να αποτε-
λεί εμπόδιο στην εκπαίδευση και κατάρτιση των 
νέων μας. Γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέ-
χισε να επενδύει στην εκπαίδευση και την επαγ-
γελματική κατάρτιση, παρόλο που πολλά κράτη 
μέλη έχουν συρρικνώσει τους προϋπολογισμούς 
τους. Θέτοντας συγκεκριμένους στόχους, συμβά-
λαμε στην αύξηση του αριθμού των νέων που 
συνεχίζουν τις σπουδές τους και στη μείωση του 
αριθμού των μαθητών που εγκαταλείπουν πρό-
ωρα το σχολείο με λίγα ή και καθόλου προσόντα.

Το 2014 ξεκίνησε το πρόγραμμα Erasmus+ με 
προϋπολογισμό  15 δισεκατ. ευρώ για τα επόμενα 
7 χρόνια, κάτι που συνιστά αύξηση της τάξης του 
40 % σε σχέση με τις προηγούμενες δαπάνες. 
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση προϋπολογι-
σμού σε πρόγραμμα της ΕΕ. Τέσσερα εκατομμύρια 
άτομα θα έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν, 
να κάνουν πρακτική άσκηση ή να συμμετάσχουν 
σε προγράμματα εθελοντισμού στο εξωτερικό, να 
μάθουν ξένες γλώσσες και να αποκτήσουν νέες 
δεξιότητες, αυξάνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τις 
πιθανότητές τους για εύρεση εργασίας. 

Μια νέα «εγγύηση δανείου» θα βοηθά τους 
φοιτητές μας να κάνουν πλήρεις μεταπτυχιακές 
σπουδές ανεξάρτητα από την οικονομική τους 
κατάσταση. Προβάλαμε και συμβάλαμε στη μεγα-
λύτερη αναγνώριση της άτυπης και ανεπίσημης 
εκπαίδευσης. Προωθήσαμε επίσης την ανάπτυξη 
στενότερων δεσμών ανάμεσα στην εκπαίδευση 
και την αγορά εργασίας μέσω συμπράξεων πανε-
πιστημίων, ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτι-
σης και επιχειρήσεων.

Η Επιτροπή εξακολούθησε να επενδύει στην εκπαίδευση και 
την κατάρτιση, τη στιγμή που πολλά κράτη μέλη μείωσαν τους 

αντίστοιχους προϋπολογισμούς τους.
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Οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργίας 
αντιπροσωπεύουν το 4,5 % του ΑΕΠ της ΕΕ, 
εξασφαλίζοντας εργασία σε πάνω από 8 εκατομμύρια 
ανθρώπους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι 
οι κλάδοι αυτοί μπορούν να αναπτυχθούν ακόμη 
περισσότερο χάρη στη στήριξη που θα τους παρέχει 
το νέο πρόγραμμα «Η Ευρώπη της Δημιουργίας» 
με αυξημένο προϋπολογισμό ύψους  1,5 δισεκατ. 
ευρώ περίπου. Το πρόγραμμα αυτό θα προσφέρει 
επιχορηγήσεις σε 250.000 Ευρωπαίους καλλιτέχνες 
και στήριξη σε 2.000 κινηματογράφους, 800 ταινίες 
και 4.500 μεταφράσεις βιβλίων.

Δημιουργούμε επίσης ένα σύστημα που θα διευκολύνει 
τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο του πολιτισμού να λαμβάνουν τραπεζικά 
δάνεια, και παράλληλα θα βοηθά τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα να εκτιμούν τις δυνατότητες του κλάδου.

Οι πολιτιστικές ανταλλαγές έχουν γίνει αναπόσπαστο 
μέρος των σχέσεων της ΕΕ με τις γειτονικές χώρες 
και τον υπόλοιπο κόσμο. Ο διάλογος υψηλού επιπέδου 

ανάμεσα στους λαούς της EΕ και της Κίνας είναι 
ένα αξιοθαύμαστο παράδειγμα για το πώς η ΕΕ 
έχει επεκτείνει τη συνεργασία ανάμεσα σε Κινέζους 
φοιτητές, καλλιτέχνες και επαγγελματίες του χώρου 
του πολιτισμού και τους Ευρωπαίους ομολόγους τους.

Πρέπει ν’ αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο 
αντιμετωπίζουμε την καινοτομία στην Ευρώπη, και γι’ 
αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξησε τις επενδύσεις 
της για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας (EIT) και τις Δράσεις «Μαρία 
Σκλοντόφσκα-Κιουρί» (MSCA).

Το EIT βοήθησε στη δημιουργία 100 και πλέον 
νεοφυών επιχειρήσεων και έχει ήδη εκπαιδεύσει 
1.000 φοιτητές που παρακολουθούν μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών συνδυάζοντας ακαδημαϊκή 
μελέτη με επιχειρηματική κατάρτιση. Από το 2010 
και μετά, οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας του 
ΕΙΤ αποτέλεσαν ένα μέσο για την ανάπτυξη στενής 
συνεργασίας μεταξύ άριστων πανεπιστημίων και 
ερευνητικών κέντρων από τη μια, και επιχειρήσεων 
και βιομηχανιών από την άλλη, με στόχο την εξεύρεση 
λύσεων στα προβλήματα της σημερινής κοινωνίας.

Η αύξηση κατά 30% του προϋπολογισμού για τις 
δράσεις MSCA σημαίνει ότι θα διατεθεί χρηματοδότηση 

ύψους  6 δισεκατ. ευρώ τα επόμενα επτά χρόνια σε 
περισσότερους από 65.000 ερευνητές, το 40% των 
οποίων θα είναι υποψήφιοι διδάκτορες.

ΚΑΤΑΡΤΙΖΌΝΤΑΣ ΤΌΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΌΥ ΑΥΡΙΌ
Τι πετύχαμε: Αυξήσαμε τη χρηματοδοτική στήριξη για τη σύνδεση της έρευνας με την 
επιχειρηματικότητα    

ΠΡΌΒΑΛΛΌΝΤΑΣ ΤΌΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΌΥΣ ΔΗΜΙΌΥΡΓΌΥΣ ΜΑΣ ΣΤΗ 
ΔΙΕΘΝΗ ΣΚΗΝΗ
Τι πετύχαμε: Αυξήσαμε τη χρηματοδότηση για τους Ευρωπαίους καλλιτέχνες και 
δημιουργούς.
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Οι νέοι μεταπτυχιακοί κύκλοι εκπαίδευσης που συνδυάζουν 
ακαδημαϊκές σπουδές με επιχειρηματική κατάρτιση οδήγησαν σε 

αύξηση των νεοφυών επιχειρήσεων.

Η δέσμευσή μας να στηρίξουμε τους τομείς  του πολιτισμού και 
της δημιουργίας αποφέρει καρπούς.
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ΑΛΓΚΙΡΝΤΑΣ ΣΕΜΕΤΑ
ΕΠΙΤΡΌΠΌΣ ΦΌΡΌΛΌΓΙΑΣ, ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΌΥ 
ΕΛΕΓΧΌΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΌΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

ΔΙΚΑΙΌΤΕΡΗ ΦΌΡΌΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΌΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τι πετύχαμε: Ενισχύσαμε τους κανόνες κατά της φοροδιαφυγής και της φορολογικής 
απάτης στην ΕΕ και στον υπόλοιπο κόσμο

Αποτελεσματική 
προστασία του 

Ευρωπαίου 
φορολογούμενου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταβάλει έντονες 
προσπάθειες για μεγαλύτερη φορολογική δια-
φάνεια και πιο θεμιτό φορολογικό ανταγωνισμό 
στην ΕΕ και παγκοσμίως. Εργαστήκαμε για την 
άρση του τραπεζικού απορρήτου και των φορο-
λογικών παραδείσων, καθώς και για την κατα-
πολέμηση της φοροδιαφυγής των εταιρειών.  
Χάρη σε ένα φιλόδοξο σχέδιο για να κλείσουν τα 
«παραθυράκια» και να θεσπιστούν πιο αυστηροί 
φορολογικοί κανόνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έθεσε σε εφαρμογή ένα νέο πλαίσιο για την ανά-
κτηση των δισεκατομμυρίων ευρώ που χάνονται 
κάθε χρόνο εξαιτίας της φοροδιαφυγής.

Δίκαιη φορολογία σημαίνει ότι καθένας πληρώνει 
το μερίδιο που του αναλογεί. Ο φόρος επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ή αλλιώς ο 
φόρος του «Ρομπέν των Δασών», που πρότεινε 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει ότι ο χρημα-
τοπιστωτικός κλάδος θα κάνει αυτό ακριβώς.   Ο 
φόρος αυτός, τον οποίο υποστηρίζουν σθεναρά 

οι Ευρωπαίοι πολίτες, έχει αρχίσει πλέον να υιο-
θετείται από πολλά κράτη μέλη.  Έχουμε επίσης 
δρομολογήσει την αποτελεσματική φορολόγηση 
της ψηφιακής οικονομίας χωρίς βέβαια να ανα-
χαιτίζουμε την πορεία της.

Η ΕΕ πρωτοστατεί στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, και 
διαμορφώνει παγκοσμίως την τάση για φορολογική διαφάνεια.

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075692&videolang=en&sitelang=en
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσε τα μέσα 
καταπολέμησης της απάτης και προστασίας του 
προϋπολογισμού της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 
είναι μία από τις κατακτήσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την οποία είναι ιδιαίτερα υπερήφανη. 
Όταν αρχίσει να λειτουργεί, όσοι διαπράττουν απάτες 
σε σχέση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα υπόκεινται 
σε ενδελεχή έρευνα, δίωξη και παραπομπή στη 
δικαιοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκτιμάται ότι θα 
χειρίζεται 2.500 υποθέσεις ετησίως.

Προτείναμε αυστηρότερα μέτρα για την αποτροπή των 
εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων 
της ΕΕ, όπως εναρμονισμένες κυρώσεις σε όλη την 
ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF) αναδιαρθρώθηκε με στόχο την πλήρη 
αξιοποίηση του δυναμικού της. Προστέθηκε επίσης 
ένας νέος «κύκλος καταπολέμησης της απάτης» στις 
καθημερινές εργασίες όσων διαχειρίζονται κονδύλια 
της ΕΕ.

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέσπιση 
τυποποιημένης δήλωσης ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο θα 
εξοικονομήσει 15 δισεκατ. ετησίως. Οι επιχειρήσεις που 
λειτουργούν στην ΕΕ μπορούν να εξοικονομήσουν  18 
δισεκατ. ευρώ χάρη στους νέους κανόνες ΦΠΑ για 
την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Οι κανόνες ΦΠΑ έγιναν 
πιο ευέλικτοι για τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς 
πλέον λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητές τους. Στο 
μεταξύ, η πρόταση για μια κοινή ενοποιημένη βάση 
φορολογίας εταιρειών βρίσκει τη σθεναρή στήριξη 
των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι αποτελεί εργαλείο 
για τη μείωση των δαπανών τους και την απλούστευση 
των διαδικασιών.  

Εκσυγχρονίζοντας τα τελωνεία της ΕΕ -με απώτερο 
στόχο ένα πανευρωπαϊκό ηλεκτρονικό τελωνειακό 
περιβάλλον- διευκολύνουμε τις ταχύτερες, 
ομαλότερες και ασφαλέστερες εμπορικές συναλλαγές. 
Ενισχύοντας την ικανότητα των τελωνείων μας να 
εντοπίζουν τα προϊόντα απομίμησης και λαθρεμπορίου, 

συμβάλλουμε στη μεγαλύτερη προστασία των 
νόμιμων επιχειρήσεων και τη δημιουργία πιο θεμιτών 
όρων ανταγωνισμού.

ΕΥΝΌΪΚΌΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τι πετύχαμε: Μειώσαμε δραστικά τη γραφειοκρατία και τις διοικητικές δαπάνες για 
τις επιχειρήσεις, βελτιώνοντας και απλουστεύοντας τα φορολογικά και τελωνειακά 
συστήματα στην ΕΕ.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΌΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΌΡΌΛΌΓΌΥΜΕΝΩΝ
Τι πετύχαμε: Ενισχύσαμε τα μέσα προστασίας των χρημάτων των φορολογουμένων 
και θωρακίσαμε τον προϋπολογισμό της ΕΕ έναντι των καταχρήσεων
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Ο επίτροπος Σεμετά επισκέπτεται το τελωνείο Vaalimaa στα 
σύνορα Ρωσίας-Φινλανδίας. 

Η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, OLAF, ερευνά υποθέσεις 
απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, διαφθοράς στα 
Ευρωπαϊκά Όργανα, και εκπονεί την πολιτική της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης. 
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ΚΑΡΕΛ ΝΤΕ ΧΟΥΧΤ
ΕΠΙΤΡΌΠΌΣ ΕΜΠΌΡΙΌΥ

ΑΝΌΙΓΜΑ ΝΕΩΝ ΑΓΌΡΩΝ
Τι πετύχαμε: Ανοίξαμε περισσότερες ξένες αγορές  από ποτέ, και συμβάλαμε στην 
τόνωση του εμπορίου και τη δημιουργία ανάπτυξης, τόσο για την ΕΕ όσο και για τους 
εμπορικούς μας εταίρους. 

Δημιουργία 
ευημερίας, βελτίωση 
της σταθερότητας 
και ενίσχυση της 

ανάπτυξης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοήθησε στην άρση 
των φραγμών στο εμπόριο με τη Νότια Κορέα, 
το Περού, την Κολομβία και την Κεντρική Αμε-
ρική. Ολοκληρώθηκαν εμπορικές συμφωνίες με 
τους ανατολικούς εταίρους της Ευρώπης, όπως 
η Ουκρανία, καθώς και με τον Καναδά, τη Δυτική 
Αφρική και την Καραϊβική.  

Ξεκινήσαμε επίσης 3 εξαιρετικά σημαντικούς 
κύκλους διαπραγματεύσεων στον τομέα των 
ελευθέρων συναλλαγών: με τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία 
και για την επενδυτική συμφωνία με την Κίνα. Αν 
όλες αυτές οι πρωτοβουλίες ευοδωθούν, θα μπο-
ρέσουμε να αυξήσουμε το ΑΕΠ της ΕΕ κατά 2,2%, 
δηλαδή κατά 275 δισ. ευρώ.  

Επίσης, πετύχαμε να προωθήσουμε περισσότερες 
συμφωνίες ευνοϊκές για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, 
καθώς και μέτρα που παρέχουν στις ευρωπαϊκές 
εταιρείες τη δυνατότητα καλύτερης πρόσβασης 
σε δημόσιες συμβάσεις εκτός της ΕΕ [link]. Υπε-
ρασπιστήκαμε επίσης τα συμφέροντά μας έναντι 
τρίτων χωρών που επιχειρούν να στρεβλώσουν 
την αγορά. 

Ο επίτροπος Ντε Χουχτ, ο πρόεδρος Μπαρόζο και ο Αμερικανός 
πρόεδρος Ομπάμα στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ το 2011.
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Όταν η ευρωπαϊκή βιομηχανία φωτοβολταϊκών 
απειλήθηκε από ντάμπινγκ και αθέμιτες επιδοτήσεις 
στα κινέζικα φωτοβολταϊκά που διετίθεντο στην αγορά 
της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύτηκε 
μια λύση, επιβάλλοντας ελάχιστη τιμή εξαγωγής στις 
κινεζικές εταιρείες για να σταθεροποιήσει την αγορά. 

Αγωνιστήκαμε να βελτιώσουμε την πρόσβαση 
σε πρώτες ύλες, όπως οι σπάνιες γαίες που 
χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς, από την υψηλή 
τεχνολογία μέχρι την κατασκευή αυτοκινήτων και 
την παραγωγή χάλυβα, και κερδίσαμε δύο υποθέσεις 
κατά της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. 

Αναλάβαμε επίσης πρωτοβουλία για να καταστήσουμε 
τα μέσα εμπορικής άμυνας της ΕΕ περισσότερο 
προβλέψιμα και διαφανή. 

Το εμπόριο μπορεί να βγάλει τις αναπτυσσόμενες 
οικονομίες από τη φτώχεια. Από το 2010, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αναθεώρησε τις δασμολογικές προτιμήσεις 
του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ), 
για να διασφαλίσει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες που 
χρειάζονται βοήθεια επωφελούνται πράγματι από 
δασμολογικές προτιμήσεις όταν εξάγουν προϊόντα 
στην αγορά της ΕΕ. 

Όταν η τραγωδία σε ένα εργοστάσιο υφαντουργίας στο 
Μπαγκλαντές αποκάλυψε τη σκληρή πραγματικότητα 
σχετικά με τις συνθήκες εργασίας εκτός ΕΕ, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια πρωτοφανή 
πρωτοβουλία, από κοινού με τη Διεθνή Οργάνωση 
Εργασίας, για να βοηθήσει το Μπανγκλαντές να 
βελτιώσει τις συνθήκες των εργαζομένων. 

Με την ανάπτυξη ενός συστήματος για την υπεύθυνη 
προμήθεια ορυκτών, συμβάλαμε επίσης στο βιώσιμο, 
χωρίς συγκρούσεις, εμπόριο βασικών προϊόντων. 

Η ΕΕ βοήθησε επίσης στη σύναψη της συμφωνίας 
του Μπαλί για τη διευκόλυνση των εμπορικών 

συναλλαγών (Δεκέμβριος 2013), χάρη στην οποία 
οι αναπτυσσόμενες χώρες εξοικονομούν 325 δισ. 
ευρώ περίπου ετησίως, λόγω της εξάλειψης πολλών 
διοικητικών εξόδων κατά τις τελωνειακές διαδικασίες.

ΠΙΌ ΔΙΚΑΙΌ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΌ ΕΜΠΌΡΙΌ
Τι πετύχαμε: Καταφέραμε το εμπόριο να λειτουργεί προς όφελος των φτωχότερων 
οικονομιών.

ΠΡΌΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΜΠΌΡΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ
Τι πετύχαμε: Υπερασπιστήκαμε συστηματικά τις επιχειρήσεις της ΕΕ, όταν δεν 
τηρούνταν οι εμπορικοί κανόνες. 
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Ο επίτροπος Ντε Χουχτ και ο Κινέζος υπουργός Εμπορίου, Gao 
Hucheng, κατά την υπογραφή του Μνημονίου Συμφωνίας για τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο Μπεϊζίν (Πεκίνο).

Ο επίτροπος Ντε Χουχτ με την υπουργό Εξωτερικών του 
Μπαγκλαντές, Dipu Moni, στη Γενεύη.
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ΜΟΪΡΑ ΓΚΕΓΚΕΝ-ΚΟΥΙΝ       
ΕΠΙΤΡΌΠΌΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΌΤΌΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΌΤΌΜΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΌΛΙΤΩΝ
Τι πετύχαμε: Ο προϋπολογισμός για την έρευνα αυξήθηκε κατά 30 % και το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» έγινε το σημαντικότερο ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ.

Μετατροπή της  
έρευνας και της 

καινοτομίας σε θέσεις 
εργασίας

Η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να μας βοη-
θήσουν να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προ-
κλήσεις της εποχής μας, όπως η αλλαγή του κλί-
ματος, οι ενεργειακές ανάγκες και η επισιτιστική 
ασφάλεια.  Λόγω της πολυπλοκότητάς τους, 
αυτές οι προκλήσεις δεν μπορούν να αντιμετω-
πιστούν από μεμονωμένες χώρες ή επιχειρήσεις. 
Για τον λόγο αυτό καταρτίσαμε το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020», το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
έρευνας και καινοτομίας με προϋπολογισμό 80 
δισ. ευρώ για διάστημα 7 ετών . Το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα προωθεί περισσότερο από ποτέ την 
ουσιαστική πρόοδο σε τομείς όπως η ανάπτυξη 
της επόμενης γενιάς αντιβιοτικών και η δημιουρ-
γία οικολογικότερων και ασφαλέστερων συστη-
μάτων μεταφορών. 

Επίσης, στο πλαίσιο μιας συμμαχίας για έρευνες 
στον Ατλαντικό Ωκεανό, συνεργαζόμαστε με διε-
θνείς εταίρους, για παράδειγμα στον τομέα της 
θαλάσσιας έρευνας.

Twitter: @EU_H2020

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκονται στο επίκεντρο της 
έρευνας στην ΕΕ.

©
 Fotolia.com
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Είναι πολύ καλό να έχει κανείς ιδέες, αλλά το 
σημαντικότερο είναι να γίνονται οι ιδέες πράξη και 
να φτάνουν στην αγορά, στις επιχειρήσεις και στα 
σπίτια μας. Γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιόρισε 
δραστικά τη γραφειοκρατία στη χρηματοδότηση της 
έρευνας, μειώνοντας για παράδειγμα κατά 30% τον 
χρόνο έναρξης ενός προγράμματος. Χρηματοδοτούμε 
περισσότερες συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, 
μεταξύ άλλων στους κλάδους αεροναυπηγικής 
και ηλεκτρονικών. Παράλληλα, καταβάλλουμε 
προσπάθειες για να γίνει η ΕΕ μια «Ένωση 
Καινοτομίας». Για τον λόγο αυτό επικεντρώσαμε τις 
προσπάθειές μας στην επίτευξη συμφωνίας για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
και στη δημιουργία του «διαβατηρίου επιχειρηματικού 
κεφαλαίου» ώστε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις 
να αναλάβουν κάποιο ρίσκο, γιατί «χωρίς ρίσκο και 
αποτυχίες δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος». 

Η γνώση είναι το νέο παγκόσμιο νόμισμα. Για να 
γίνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο και να 
δημιουργήσει νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας, η 
Ευρώπη πρέπει να είναι πρωτοπόρος στην καινοτομία. 
Ήδη έχει αρχίσει να καλύπτει τη διαφορά που τη 
χωρίζει από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία στον παγκόσμιο 
αγώνα δρόμου για καινοτομία, ενώ προηγείται 
πολλών άλλων χωρών. Αλλά η Κίνα κερδίζει γρήγορα 
έδαφος και η Νότια Κορέα προπορεύεται με μεγάλη 
διαφορά. Είναι πολύ ανησυχητικό το ότι υστερούμε 
όσον αφορά τις πραγματικές δαπάνες στην έρευνα, 
που ανέρχονται σήμερα μόλις στο 2% του ΑΕΠ.  Γι’ 
αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εμμείνουμε στον 
στόχο του 3%.   

Επιδιώκουμε επίσης όχι μόνο να αυξήσουμε 
τους διαθέσιμους πόρους, αλλά και να τους 
χρησιμοποιήσουμε καλύτερα. Με τον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Έρευνας ανοίγουμε τον δρόμο για την αναμόρφωση 
των συστημάτων έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ και 
τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς ιδεών σε ολόκληρη 
την ευρωπαϊκή ήπειρο.  Συντονίζουμε τις προσπάθειες 

καινοτομίας, καθιστούμε τη χρηματοδότηση της 
έρευνας, όπως και την πρόσληψη ερευνητών, πιο 
ανοικτή και δίκαιη, ενισχύουμε την ισότητα των 
φύλων και δίνουμε περισσότερες ευκαιρίες στους 
νεαρούς ερευνητές. 

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΌΥ ΠΑΓΚΌΣΜΙΌΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΌΜΌΥ ΓΙΑ 
ΚΑΙΝΌΤΌΜΙΑ
Τι πετύχαμε: Συμφωνήσαμε ότι η  ΕΕ θα αυξήσει τις επενδύσεις στην έρευνα και την 
καινοτομία στο 3% του ΑΕΠ έως το 2020. 

ΌΙ ΙΔΕΕΣ ΓΙΝΌΝΤΑΙ ΠΡΑΞΗ
Τι πετύχαμε: Συμβάλαμε στο να μετατρέπεται ευκολότερα μια ιδέα σε προϊόν και στη 
συνέχεια να προωθείται στην αγορά, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
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Twitter: @innovationunion

Η Ευρώπη βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τους 
παγκόσμιους πρωτοπόρους όσον αφορά τις επιδόσεις στην 

καινοτομία και την ανάπτυξη των επιδόσεων στην καινοτομία.

Μια ευρωπαϊκή σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα εργάζεται για 
τα «Εργοστάσια του Μέλλοντος».
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Μέση ετήσια ανάπτυξη των επιδόσεων στην καινοτομία 

©
 FESTO
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ΓΙΑΝΟΥΣ ΛΕΒΑΝΤΟΦΣΚΙ
ΕΠΙΤΡΌΠΌΣ ΔΗΜΌΣΙΌΝΌΜΙΚΌΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΥ ΚΑΙ 
ΠΡΌΫΠΌΛΌΓΙΣΜΌΥ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΨΌΥΣ  1 ΤΡΙΣΕΚΑΤΌΜΜΥΡΙΌΥ ΕΥΡΩ ΤΑ ΕΠΌΜΕΝΑ ΕΠΤΑ ΧΡΌΝΙΑ
Τι πετύχαμε: Εξασφαλίσαμε προϋπολογισμό ύψους 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ για την 
περίοδο 2014-2020, έτσι ώστε να επενδύσει η ΕΕ στην οικονομία και την κοινωνία 
μας και να βελτιώσει τις ζωές των πολιτών μας.

Ισχυρός και υγιής 
προϋπολογισμός για 
ισχυρή και υγιή ΕΕ

Αυτό χρειάζονται τα 20 εκατομμύρια των ευρω-
παϊκών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι 
περίπου 100.000 πόλεις και περιφέρειές μας, 
τα χιλιάδες εργαστήρια και πανεπιστήμια, και οι 
πολυάριθμοι άλλοι δικαιούχοι του ενωσιακού 
προϋπολογισμού.

 Ισχυρός και υγιής προϋπολογισμός σημαίνει μια 
ισχυρή και υγιή Ευρώπη. Ο νέος προϋπολογισμός 
έχει εκσυγχρονιστεί ώστε να βελτιωθούν οι επεν-
δύσεις στην οικονομική ανάπτυξη, την έρευνα, 
την εκπαίδευση, την ανθρωπιστική βοήθεια και 
την παροχή στήριξης σε νεαρούς ανέργους. Ένας νέος επταετής προϋπολογισμός της ΕΕ ύψους ενός τρισ. 

ευρώ θα επενδυθεί στην οικονομική ανάπτυξη, την έρευνα, την 
εκπαίδευση, την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και την 

ανθρωπιστική βοήθεια.
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Η βελτίωση της πρόσβασης στα ευρωπαϊκά κονδύλια 
χάρη σε κατανοητούς, ευκολότερα προσβάσιμους 
και απλούστερους δημοσιονομικούς κανόνες 
είναι κάτι στο οποίο δίνουμε μεγάλη σημασία. Οι 
γενικοί δημοσιονομικοί κανόνες που διέπουν κάθε 
ευρώ που δαπανάται στο πλαίσιο του ενωσιακού 
προϋπολογισμού έχουν υποβληθεί σε σημαντική 
αναθεώρηση.

Η θέσπιση απλούστερων κανόνων σημαίνει 
μεγαλύτερη λογοδοσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αποφάσισε ότι κάθε δικαιούχος πρέπει πληρώνεται 
εντός 90 ημερών. Όλα τα έγγραφα υποβάλλονται πλέον 
ηλεκτρονικά. Αυτό σημαίνει λιγότερη γραφειοκρατία, 
μικρότερο κίνδυνο απώλειας εγγράφων και καλύτερη 
εποπτεία των ταμείων.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα αποτελέσει τον μοχλό 
που θα βοηθήσει την Ευρώπη να βγει από την κρίση, 
ενισχύοντας την πραγματική οικονομία. Τουλάχιστον 
600.000 θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν από το 
2007 και μετά με τη βοήθεια των ταμείων αγροτικής 
ανάπτυξης και των ταμείων συνοχής. Σ’ αυτές είχαν 
προστεθεί μέχρι το 2011 άλλες 174.000 θέσεις 
εργασίας μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης. 
Μέχρι το 2012 τα ευρωπαϊκά ταμεία είχαν επίσης 
χρηματοδοτήσει 80.000 νεοφυείς επιχειρήσεις 
και είχαν παράσχει άμεση βοήθεια σε 200.000 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα ταμεία αυτά κατέστησαν 
δυνατές τις ανταλλαγές φοιτητών και βοήθησαν τα 
κράτη μέλη να διαχειρίζονται τη ροή μεταναστών στα 
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Όλα αυτά επιτεύχθηκαν παρά το γεγονός ότι το 
προϋπολογισμός της ΕΕ είναι μικρός σε σχέση με τους 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών. Αντιστοιχεί 
μόλις στο 1% του συνολικού πλούτου που παράγεται 
κάθε χρόνο στην Ευρώπη και αναλογεί σε λιγότερο 
από  1 ευρώ την ημέρα ανά πολίτη.

Ό ΠΡΌΫΠΌΛΌΓΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Τι πετύχαμε: Επικεντρώσαμε τον νέο πολυετή προϋπολογισμό στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση.  

ΑΠΛΌΙ ΚΑΙ ΕΥΛΗΠΤΌΙ ΔΗΜΌΣΙΌΝΌΜΙΚΌΙ ΚΑΝΌΝΕΣ
Τι πετύχαμε: Θεσπίσαμε απλούστερους κανόνες, πιο καινοτόμα συστήματα και λιγότερο 
δαπανηρές διαδικασίες.
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Απλούστεροι κανόνες, πιο καινοτόμα συστήματα και λιγότερο 
δαπανηρές διαδικασίες θα βελτιώσουν την πρόσβαση των 

πολιτών στα κονδύλια της ΕΕ.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ αντιπροσωπεύει μόλις το 1% του 
συνολικού πλούτου που παράγεται στην Ευρώπη κάθε χρόνο και 

κοστίζει λιγότερο από 1 ευρώ την ημέρα σε κάθε πολίτη.

Προϋπολογισμός της ΕΕ 

Ετήσιος 
πλούτος 

της ΕΕ
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ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ
ΕΠΙΤΡΌΠΌΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΨΑΡΙΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΌ ΠΙΑΤΌ ΜΑΣ — ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΌ 
ΕΙΣΌΔΗΜΑ ΓΙΑ ΤΌΥΣ ΑΛΙΕΙΣ ΚΑΙ ΤΌΥΣ ΙΧΘΥΌΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
Τι πετύχαμε: Συμβάλαμε στον τριπλασιασμό των υγιών ιχθυαποθεμάτων  
στην Ευρώπη τα τελευταία 5 χρόνια

Για να διασφαλίσουμε 
το μέλλον των 
θαλασσών μας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε μέτρα κατά της 
υπεραλίευσης και των απορρίψεων ανεπιθύμη-
των αλιευμάτων, που έχουν σοβαρές συνέπειες 
τόσο για τα ιχθυαποθέματα όσο και για την απα-
σχόληση.

Συμβάλαμε στη διάσωση σημαντικών ιχθυαπο-
θεμάτων του Βορειοανατολικού Ατλαντικού που 
απειλούνταν με εξαφάνιση: επιτύχαμε τεράστια 
μείωση των υπεραλιευόμενων ιχθυαποθεμάτων 
από το 94% (32 επί συνόλου 34 αποθεμάτων) 
το 2005 στο 39% (16 επί συνόλου 41 αποθε-
μάτων) το 2012. Στη Μεσόγειο και τη Μαύρη 
Θάλασσα πολλά μένουν ακόμη να γίνουν, αλλά 
ήδη έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος: τα απο-
θέματα τόνου δεν βρίσκονται πλέον στο χείλος 
της εξαφάνισης, αλλά επανήλθαν σε βιώσιμα επί-
πεδα.

Είμαστε υπερήφανοι που η νέα και ριζοσπαστική 
αλιευτική μας πολιτική θα στηρίζει έναν δυναμικό 
κλάδο και θα εξασφαλίζει δίκαια βιοτικά επίπεδα 
για τις αλιευτικές κοινότητες. Φροντίζουμε ώστε 
τα θαλασσινά να μπορούν να αλιεύονται, να 

πωλούνται, να αγοράζονται και να καταναλώνο-
νται χωρίς να εξαντλούνται τα αποθέματά τους, 
έτσι ώστε οι μελλοντικές γενιές να μπορούν να 
απολαμβάνουν τα ψάρια όπως εμείς σήμερα.

Τα μέτρα κατά της υπεραλίευσης και των απορρίψεων 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων συνέβαλαν στον θεαματικό 

περιορισμό της υπεραλίευσης.

Ποσοστό υπεραλίευσης ιχθυαποθεμάτων στον βορειοανατολικό Ατλαντικό

42

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_en.htm


Η παράνομη αλιεία ισοδυναμεί τουλάχιστον με το 
15% των συνολικών αλιευμάτων παγκοσμίως. Η ΕΕ, 
ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ψαριών στον κόσμο, δεν 
ανέχεται πλέον την παράνομη ή μη βιώσιμη αλίευση 
ψαριών οπουδήποτε στον κόσμο. Λαμβάνουμε μέτρα 
κατά των χωρών που επιτρέπουν την παράνομη αλιεία 
και συνεργαζόμαστε με χώρες, όπως οι Ηνωμένες 
Πολιτείες και η Ιαπωνία, ώστε όλα να γίνονται όπως 
πρέπει — από το δίχτυ του ψαρά μέχρι το πιάτο μας.

Οι ανοικτές και ασφαλείς θάλασσες, η διεθνής 
συνεργασία και ο σεβασμός του ναυτικού δικαίου έχουν 
ζωτική σημασία. Η ΕΕ παρέχει ασφάλεια σε ευαίσθητες 
θαλάσσιες περιοχές του κόσμου, κυρίως μέσω της 
δράσης της για την καταπολέμηση της πειρατείας στο 
Κέρας της Αφρικής. Ο ρόλος μας επεκτείνεται όμως 

και σε άλλους τομείς, όπως η ωκεάνια έρευνα και οι 
τεχνολογίες θαλάσσιας καινοτομίας.

Σε καιρούς οικονομικής κρίσης και υψηλής ανεργίας, 
είναι ανάγκη να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που 
προσφέρουν οι ευρωπαϊκές θάλασσες. Χάρη στην 
ατζέντα «Γαλάζια Ανάπτυξη» της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, καταφέραμε να εξισορροπήσουμε την 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος με την 
αξιοποίηση των θαλασσών μας — της γαλάζιας 
μας οικονομίας. Μ’ αυτόν τον τρόπο, αναμένεται 
να δημιουργήσουμε 1,6 εκατομμύρια νέες θέσεις 
εργασίας μέχρι το 2020 σε τομείς όπως:

• οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, π.χ. άνεμος, 
παλίρροιες και κύματα

• ο τουρισμός (κρουαζιέρες, γιωτ, καταδύσεις, 
παραλίες)

• το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και ο ορυκτός 
πλούτος εν γένει

• η βιοτεχνολογία που χρησιμοποιείται για την 
παρασκευή φαρμάκων και καλλυντικών

• η αλιεία και η ιχθυοκαλλιέργεια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί πολυάριθμα 
προγράμματα σε όλη την Ευρώπη για να στηρίξει τις 
παράκτιες κοινότητες στους συγκεκριμένους κλάδους.

ΌΙ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΜΑΣ ΠΗΓΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
Τι πετύχαμε: Μετατρέψαμε τη θάλασσα, τη λεγόμενη «γαλάζια οικονομία» μας, σε πηγή 
ανάπτυξης και ευημερίας.   

ΠΡΌΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΌΛΌΥ ΤΌΥ ΚΌΣΜΌΥ
Τι πετύχαμε: Δείξαμε μηδενική ανοχή στην παράνομη και ανεύθυνη αλιεία παγκοσμίως
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Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να παρέχει θαλάσσια ασφάλεια σε 
ευαίσθητες περιοχές ανά τον κόσμο.

Η νέα αλιευτική πολιτική στηρίζει έναν δυναμικό αλιευτικό 
κλάδο και διασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης στις 

αλιευτικές κοινότητες.

Πάνω από 6.000 
έργα υλοποιούνται σε 
παράκτιες κοινότητες, 
δημιουργώντας 20.000 
νέες θέσεις εργασίας.
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ΚΡΙΣΤΑΛΙΝΑ ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΑ
ΕΠΙΤΡΌΠΌΣ ΔΙΕΘΝΌΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΌΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

Η ΕΕ ΕΙΝΑΙ Ό ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΌΣ ΧΌΡΗΓΌΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΌΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΚΌΣΜΙΩΣ
Τι πετύχαμε: Με ετήσια δαπάνη μόλις  2 ευρώ ανά Ευρωπαίο πολίτη, βοηθάμε πάνω 
από 120 εκατομμύρια θύματα συγκρούσεων και καταστροφών παντού στον κόσμο, 
από τη Συρία όπου μαίνονται οι συγκρούσεις μέχρι την Αϊτή που καταστράφηκε από 
σεισμό το 2010, και τις Φιλιππίνες που δοκιμάστηκαν από τον τυφώνα Χαϊνάν το 2013.

Ανθρωπιστική 
βοήθεια ευρωπαϊκών 

προδιαγραφών: ταχεία, 
συντονισμένη και 
αποτελεσματική

Στη Συρία και τις γειτονικές της χώρες βοηθάμε 
στην αντιμετώπιση της μεγαλύτερης ανθρωπι-
στικής καταστροφής της γενιάς μας, χορηγώντας  
2,7 δισ. ευρώ (εκ των οποίων, τα 615 εκατ. ευρώ 
προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Αλλά 
η ΕΕ δεν βοηθά μόνο στις προβεβλημένες κρί-
σεις: το 1 από τα 7 ευρώ της ανθρωπιστικής βοή-
θειας της ΕΕ χρησιμοποιείται για τις «ξεχασμένες 
κρίσεις» που δεν αναφέρονται πλέον στους κύρι-
ους τίτλους των ειδήσεων. Η κατάσταση στην 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, για παράδειγμα, 
ήταν ελάχιστα γνωστή μέχρις ότου η βία  ξεπέ-
ρασε τα όρια ανοχής, αλλά η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή ήταν παρούσα με σημαντική ανθρωπιστική 
βοήθεια και με επιτόπου  εμπειρογνώμονες πολύ 
προτού δραστηριοποιηθεί η διεθνής κοινότητα. 
Σε περιοχές όπως το Σαχέλ, που πλήττονται όλο 
και πιο έντονα από ξηρασίες που συνδέονται με 
την κλιματική αλλαγή, είμαστε πρωτοπόροι στην 
προώθηση της ανθεκτικότητας — βοηθώντας τις 
πλέον ευάλωτες κοινότητες να είναι προετοιμα-
σμένες σε περίπτωση καταστροφών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε το Ευρωπα-
ϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας, 
το οποίο δίνει στους νεαρούς Ευρωπαίους την 
ευκαιρία να συμμετέχουν σε ανθρωπιστικές δρά-
σεις σε όλο τον κόσμο.

Με ετήσια δαπάνη μόλις  2 ευρώ ανά πολίτη, η ΕΕ βοηθά κάθε 
χρόνο πάνω από 120 εκατομμύρια θύματα συγκρούσεων και 

φυσικών καταστροφών σε όλο τον κόσμο.

Η ΕΕ δαπανά για 
ανθρωπιστική βοήθεια 
λιγότερο από το 1% του 
προϋπολογισμού της 

Κάτι παραπάνω 
από 2 ευρώ 
ετησίως για κάθε 
πολίτη

Βοηθά πάνω από 
120 εκατ. άτομα 
κάθε χρόνο
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Η πρωτοβουλία της ΕΕ Παιδιά της Ειρήνης χρηματοδοτεί 
τώρα έργα ανθρωπιστικής βοήθειας για παιδιά που 
ζουν σε περιοχές συγκρούσεων, παρέχοντάς τους 
πρόσβαση σε σχολεία και ψυχολογική στήριξη για να 
θεραπευθούν τα τραύματα του πολέμου.

Η ΕΕ υπερδιπλασίασε το χρηματικό έπαθλο του 
βραβείου Νόμπελ, και έτσι συγκεντρώθηκαν συνολικά  
2 εκατ. ευρώ. Πέρυσι βοηθήσαμε 28.000 παιδιά από 
το Πακιστάν, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την 
Αιθιοπία, την Κολομβία και τον Ισημερινό, καθώς και 
πρόσφυγες από τη Συρία που κατέφυγαν στο Ιράκ.

Φέτος, η ΕΕ διπλασίασε και πάλι τη χρηματοδότηση. 
Έτσι, πάνω από 80.000 νέοι θα βοηθηθούν σε ακόμη 
περισσότερες χώρες, μεταξύ των οποίων το Νότιο 
Σουδάν, το Τσαντ, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η 
Σομαλία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ και η Μιανμάρ.

Μέσω του ERCC, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί 
τα παγκόσμια γεγονότα σε μόνιμη βάση (24/7), 
εντοπίζονται γεωγραφικά οι κίνδυνοι και παρέχονται 
σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για την εκτέλεση 
κοινών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Επίσης, μέσω του ERCC επιτυγχάνεται ο συντονισμός 
μιας εθελοντικής σύμπραξης εξοπλισμού και 
εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη, με σκοπό να 
υπάρχει μια πιο προβλέψιμη και ταχεία παρέμβαση 
όπου κρίνεται αναγκαία.

Τα τελευταία 4 χρόνια, το σύστημα αυτό 
χρησιμοποιήθηκε πάνω από 80 φορές για καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο 
— από τις δασικές πυρκαγιές στη Νότια Ευρώπη 
και τις πλημμύρες στην Κεντρική Ευρώπη, μέχρι τις 
καταστροφές στην Ιαπωνία, τη Λιβύη, τη Συρία και τις 
Φιλιππίνες. 

ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΥΝΤΌΝΙΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΌΝ ΚΌΣΜΌ
Τι πετύχαμε: Τον Μάιο 2013, δημιουργήσαμε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αντιμετώπισης 
Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (ERCC) για να αντιδρούμε ταχύτερα και 
αποτελεσματικότερα στις καταστροφές παντού στον κόσμο. 

ΜΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Τι πετύχαμε: Όταν η ΕΕ έλαβε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του 2012, αποφάσισε να 
χρησιμοποιήσει τα χρήματα του βραβείου για να βοηθήσει τα παιδιά που μεγάλωσαν 
σε περιοχές συγκρούσεων.

ΚΡ
ΙΣ

ΤΑ
ΛΙ

Ν
Α 

ΓΚ
ΕΟ

ΡΓ
ΚΙ

ΕΒ
Α

3. Η πρωτοβουλία της ΕΕ «Παιδιά της Ειρήνης» δίνει στα παιδιά 
που βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες τη δυνατότητα να ζήσουν 

την παιδική τους ηλικία.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αντιμετώπισης Καταστάσεων 
 Έκτακτης Ανάγκης (ERCC) παρακολουθεί τι συμβαίνει  

στον κόσμο και συντονίζει τις επιχειρήσεις της ΕΕ για την 
αντιμετώπιση καταστροφών.
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ΓΚΙΝΤΕΡ ΕΤΙΝΓΚΕΡ
ΕΠΙΤΡΌΠΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΌΙΚΌΔΌΜΌΥΜΕ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΌΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΩΣΤΕ ΚΑΘΕ 
ΝΌΙΚΌΚΥΡΙΌ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΜΠΌΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΤΙΜΗ
Τι πετύχαμε: Αντικαθιστούμε το συνονθύλευμα εθνικών ενεργειακών συστημάτων με 
μια πανευρωπαϊκή αγορά.

Αειφόρος ενέργεια για 
ένα αειφόρο μέλλον

Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της ενέργειας αυτό σημαίνει ελεύθερο 
ανταγωνισμό με θεμιτούς και διαφανείς κανόνες 
και πρόσβαση στις γειτονικές αγορές. Αποτέλεσμα 
αυτού είναι ότι σήμερα 14 τουλάχιστον ευρωπα-
ϊκές εταιρείες παραγωγής ενέργειας δραστηρι-
οποιούνται σε πάνω από ένα κράτη μέλη. Μπο-
ρείτε πλέον να αλλάζετε προμηθευτή ευκολότερα 
και να επωφελείστε από την καλύτερη τιμή. Αυτό 
σημαίνει ότι δεν χρεώνεστε πλέον για την αλλαγή 
προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού 
αερίου και ότι ο πάροχος του δικτύου πρέπει να 
προβεί στην αλλαγή εντός 3 εβδομάδων.

Η σύνδεση των ενεργειακών αγορών στην ΕΕ 
ενισχύει επίσης την αλληλεγγύη σε καιρούς κρί-
σης. Εάν παρατηρούνται διακοπές στον ενεργει-
ακό εφοδιασμό, όπως συνέβη το 2009 με μια 
από τις χειρότερες κρίσεις φυσικού αερίου στην 
ιστορία της Ευρώπης, τα κράτη μέλη μπορούν να 
μοιράζονται τα αποθέματά τους.

Έχει ιδιαίτερη σημασία να ενταχθούν και τα 28 
κράτη μέλη στην Ενιαία Αγορά, έτσι ώστε τα λεγό-

μενα «ενεργειακά νησιά», όπως αυτό των Βαλτι-
κών χωρών, να αποτελούν πλέον παρελθόν.

Τόσο οι πάροχοι όσο και οι καταναλωτές βγαίνουν κερδισμένοι 
από την ενιαία αγορά ενέργειας της ΕΕ.
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Σήμερα πάνω από το 20% του ηλεκτρισμού στην ΕΕ 
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει μέτρα για την αύξηση 
του μεριδίου αυτού στηρίζοντας τις νέες επιλογές 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, όπως τη χρήση 
των θαλασσών μας για τη δημιουργία ενέργειας από 
τα κύματα και τα παλιρροϊκά ρεύματα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της παρούσας 
Επιτροπής, η ΕΕ σημείωσε τις καλύτερες επιδόσεις 
όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, χάρη σε 
νόμους που στόχευαν στη μείωση του ενεργειακού 
λογαριασμού των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. 
Συσκευές, όπως τα ψυγεία, μπορούν να επιτυγχάνουν 
εξοικονόμηση έως και  600 ευρώ επιπλέον κατά τη 
διάρκεια του κύκλου λειτουργίας τους, ενώ τα κτίρια – 
που ευθύνονται περισσότερο για ενεργειακή σπατάλη 
– πρέπει πλέον να κατασκευάζονται με βάση αυστηρά 
πρότυπα ενεργειακών επιδόσεων.

Σήμερα, τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων ζουν σε 
πόλεις όπου καταναλώνεται το 70 % της ενέργειας 
της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ανέλαβε πρωτοβουλίες για να βοηθήσει τις πόλεις να 
γίνουν πιο υγιεινοί και καθαροί τόποι κατοικίας.

Μετά τις καταστροφές στο Μεξικό και τη Φουκουσίμα, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μερίμνησε ώστε οι 1.000 
εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου που 
λειτουργούν σε ευρωπαϊκά ύδατα να διέπονται 
από νόμους που εξασφαλίζουν την εφαρμογή των 
υψηλότερων προτύπων ασφαλείας, ενώ, για πρώτη 
φορά, και οι 145 πυρηνικοί αντιδραστήρες που 
βρίσκονται στην ΕΕ υποβλήθηκαν σε τεστ αντοχής.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε βελτιώσεις 
στη νομοθεσία περί πυρηνικής ασφάλειας ώστε να 
εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των προτύπων 
ασφαλείας της ΕΕ, την αποφυγή ατυχημάτων όπως 
αυτό της Φουκουσίμα και τη στενότερη συνεργασία 
των εθνικών αρχών με στόχο τη βελτίωση των 
προτύπων ασφαλείας σε όλη την ΕΕ. Με τον 
τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση τυχόν πυρηνικού ατυχήματος στο 
μέλλον.

ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Τι πετύχαμε: Φροντίζουμε ώστε να εφαρμόζονται τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας 
όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας.

ΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΙΌ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΌΠΕΡΙΒΑΛΛΌΝΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ 
Τι πετύχαμε: Λάβαμε μέτρα ώστε να αυξηθεί το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που 
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.
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Οι εγκαταστάσεις εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου στα 
νερά της ΕΕ καλύπτονται από νόμους που διασφαλίζουν τις 

υψηλότερες ποιοτικές προδιαγραφές ασφάλειας.

Οι εγκαταστάσεις εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου στα 
νερά της ΕΕ καλύπτονται από νόμους που διασφαλίζουν τις 

υψηλότερες ποιοτικές προδιαγραφές ασφάλειας.
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ΓΙΟΧΑΝΕΣ ΧΑΝ
ΕΠΙΤΡΌΠΌΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΔΗΜΙΌΥΡΓΕΙ ΜΑΚΡΌΠΡΌΘΕΣΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Τι πετύχαμε: Αλλάξαμε ριζικά τον τρόπο κατανομής των περιφερειακών κονδυλίων, 
προσαρμόζοντάς τον στις ανάγκες των περιφερειών μας.

Ειδικά σχεδιασμένες 
λύσεις για τις 
ευρωπαϊκές  
περιφέρειες

Η νέα περιφερειακή πολιτική, από κοινού με το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προβλέπει χρη-
ματοδοτική στήριξη ύψους 350 δισ. ευρώ για τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, την έρευνα και 
την καινοτομία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
τη δημιουργία απασχόλησης, την εκπαίδευση και 
τις βασικές υποδομές δικτύων. Για να διασφα-
λιστεί ο μεγαλύτερος δυνατός αντίκτυπος της 
χρηματοδότησης, οι επενδύσεις πρέπει να συμ-
βαδίζουν με μια στρατηγική μακροπρόθεσμης 
ανάπτυξης· εάν χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, δεν 
πραγματοποιούνται επενδύσεις έως ότου γίνουν 
οι μεταρρυθμίσεις.

Σήμερα οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ζουν σε 
πόλεις και, κατά συνέπεια, πάνω από το ήμισυ 
των πόρων διατίθεται για τις πόλεις. Κάθε ευρώ 
που δαπανάται για τις μεταφορές, την υγεία ή την 
καθαρή και αποδοτική ενέργεια,  συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων μας. Οι σχετικές πληροφο-
ρίες δημοσιοποιούνται πάντα, έτσι ώστε να μπο-
ρείτε οι ίδιοι να διαπιστώνετε κατά πόσο πετύ-
χαμε τους στόχους μας.

Έτσι αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
τα διαθέσιμα κονδύλια και διασφαλίζουμε ότι οι 
περιφερειακές επενδύσεις συμβάλλουν πράγ-
ματι στην ανταγωνιστικότητα των περιφερειών 
μας και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των 
πολιτών.

Η νέα περιφερειακή πολιτική στηρίζει έργα όπως η Γέφυρα της 
Ειρήνης στο Derry, της Β. Ιρλανδίας. 
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Η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ είναι το θεμέλιο της 
διασυνοριακής συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
βρήκε νέους τρόπους για να βοηθήσει τα κράτη μέλη 
να συνεργασθούν και να συνενώσουν τους πόρους 
τους με σκοπό την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων 
όπως η λεκάνη του Δούναβη, η Βαλτική Θάλασσα, η 
Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος, καθώς και 
οι Άλπεις.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί 
σήμερα 8.500 έργα στήριξης διασυνοριακών 
κοινοτήτων.

Προστασία των πολιτών σημαίνει και παροχή 
βοήθειας σε περιόδους κρίσης. Ο σεισμός στο 
Αμπρούζο, για παράδειγμα, κατέστρεψε υποδομές της 
περιοχής, νοικοκυριά, δημόσια κτίρια, και επιχειρήσεις. 
Η αποκατάσταση των ζημιών επιτεύχθηκε μέσω 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης, το οποίο 
βοηθά στην αποκατάσταση ζημιών, μετά από την 
καταστροφή. 

Διαθέσαμε σχεδόν 2 δισ. ευρώ για να βοηθήσουμε 
εκατομμύρια ανθρώπους σε 14 κράτη μέλη, επιπλέον 
των 7,3 δισ. ευρώ τουλάχιστον που δαπανήθηκαν για 
την πρόληψη καταστροφών.

Τη στιγμή που οι εθνικές κυβερνήσεις εφάρμοζαν τις 
αναγκαίες περικοπές δαπανών για να ισοσκελίσουν τον 
προϋπολογισμό τους και η ιδιωτική χρηματοδότηση 
στέρευε λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο της περιφερειακής 
πολιτικής βοήθησε στην ελάφρυνση των συνεπειών 
της κρίσης.

Η χρηματοδότηση αυτή δημιούργησε σχεδόν  
600.000 θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη και, 
για πολλά κράτη μέλη, αντιπροσωπεύει πάνω από το 
60% του προϋπολογισμού επενδύσεων.

Η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ συμβάλλει επίσης 
στην διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, 
διαθέτοντας πάνω από 85 δισ. ευρώ στην έρευνα, την 
ανάπτυξη, την καινοτομία και τις υπηρεσίες.

Μέχρι το τέλος του 2012, η χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής συνέβαλε στη 
διάδοση των ευρυζωνικών υπηρεσιών σε περισσότερα 
από 5 εκατομμύρια επιπλέον άτομα. Βελτίωσε επίσης 

την ποιότητα ζωής των πολιτών μας, παρέχοντας σε 
3,3 εκατομμύρια άτομα πρόσβαση σε πόσιμο νερό και 
σε 5,5 εκατομμύρια άτομα σύνδεση σε εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων.

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΙΣ ΒΌΗΘΑ  
ΝΑ ΒΓΌΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Τι πετύχαμε: Κινητοποιήσαμε τον μηχανισμό περιφερειακών χρηματοδοτήσεων για να 
βοηθήσουμε τις περιφέρειες της Ευρώπης να ξεπεράσουν την κρίση.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΕΣ ΠΡΌΚΛΗΣΕΙΣ
Τι πετύχαμε: Εφαρμόσαμε νέες μεθόδους για την αντιμετώπιση διασυνοριακών 
προκλήσεων και για τη στήριξη των πολιτών μας μετά από φυσικές καταστροφές.

ΓΙ
Ο

ΧΑ
Ν

ΕΣ
 Χ

ΑΝ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης βοήθησε στην αποκατάσταση 
των ζημιών από τον καταστροφικό σεισμό στην Εμίλια Ρομάνια 

της Ιταλίας.

Τα ταμεία περιφερειακής πολιτικής έχουν διαθέσει  
3,3 εκατ. ευρώ για την πρόσβαση των Ευρωπαίων σε καθαρό 

πόσιμο νερό.
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ΚΟΝΙ ΧΙΔΕΓΚΑΡΝΤ
ΕΠΙΤΡΌΠΌΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΌ ΚΛΙΜΑ

Η ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΌ ΚΛΙΜΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΑ  
ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ
Τι πετύχαμε: Διασφαλίσαμε ότι το 20% του προϋπολογισμού της ΕΕ θα διατεθεί για 
πολιτικές που σχετίζονται με το κλίμα και ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
θα ενσωματωθεί σε όλα τα σημαντικά προγράμματα δαπανών της ΕΕ.

Πρωτοστατούμε  
στον αγώνα κατά  

της κλιματικής  
αλλαγής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε, και έγινε δεκτό, 
ότι το 20% του προϋπολογισμού της ΕΕ,  δηλ. 
960 δισ. ευρώ για το 2014-2020, θα διατεθεί 
σε πολιτικές που σχετίζονται με το κλίμα. Πρόκει-
ται για τριπλασιασμό των πόρων, σε σύγκριση με 
τον προηγούμενο προϋπολογισμό. Η δράση για 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και οι 
προσπάθειες μείωσης των εκπομπών του θερ-
μοκηπίου πρόκειται να ενσωματωθούν σε όλα τα 
σημαντικά προγράμματα δαπανών της ΕΕ, του-
τέστιν στην περιφερειακή πολιτική, την ενέργεια, 
τις μεταφορές, την έρευνα και την καινοτομία, 
καθώς και την Κοινή Γεωργική Πολιτική. Η δράση 
για το κλίμα αποτελεί έναν από τους κύριους 
τομείς προτεραιότητας της Επιτροπής και αυτή η 
πολιτική δέσμευση συνοδεύεται από σημαντικούς 
χρηματικούς πόρους.

Αυτή τη στιγμή, 4,2 εκατ. Ευρωπαίοι απασχο-
λούνται σε «πράσινους» τομείς, ενώ πάνω από 
300. 000 θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν τα 
τελευταία 5 χρόνια μόνο στον τομέα των ανανε-
ώσιμων πηγών.

Την τελευταία πενταετία, το πρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα» 
της Επιτροπής δημιούργησε πάνω από 300.000 νέες θέσεις 

εργασίας στη βιομηχανία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

©
 Vattenfall
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνένωσε όλα τα κράτη 
μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ γύρω από μια 
ενιαία θέση και στρατηγική που τηρήθηκε κατά τις  
διαπραγματεύσεις του Ντέρμπαν, και κάνει το ίδιο 
ενόψει της νέας συμφωνίας που θα εγκριθεί στο 
Παρίσι το 2015.

Πρωτοστατήσαμε στη διαδικασία αυτή με νομοθετικές 
προτάσεις που οδήγησαν στη μείωση των εκπομπών 
της ΕΕ κατά 18% από το 1990, παρότι το ΑΕΠ 
αυξήθηκε κατά 45% το ίδιο διάστημα. Η νομοθεσία 
προβλέπει σαφείς στόχους περιορισμού των 
εκπομπών κατά 20% μέχρι το 2020 και αρχικές 
προτάσεις περιορισμού τους κατά 40% μέχρι το 2030.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει συγκεκριμένους 
στόχους για το 2030, όσον αφορά τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου καθώς και το μερίδιο της 
ενέργειας που θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. 
Οι στόχοι αυτοί θα βελτιώσουν την προβλεψιμότητα 
για τις επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας 
και για τον ενεργειακό τομέα, ώστε να εξασφαλιστεί 
σταθερός ενεργειακός εφοδιασμός της ΕΕ με το 
χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκπονήσει επίσης ένα 
σχέδιο που θα επιτρέψει στην ΕΕ να μειώσει τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% μέχρι 
το 2050. Για πρώτη φορά έχουμε όραμα για το πώς 
η ΕΕ μπορεί να επιτύχει, με οικονομικά αποδοτικούς 
όρους, τη μετάβαση σε μια καθαρή, ανταγωνιστική και 
φιλική προς το περιβάλλον κοινωνία.

ΜΑΚΡΌΠΡΌΘΕΣΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΌΥ ΕΠΕΝΔΥΌΥΝ ΣΕ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΌΛΙΤΙΚΕΣ
Τι πετύχαμε: Δώσαμε στις επιχειρήσεις τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια που χρειάζονται 
για να είναι σε θέση να επενδύουν στις κλιματικές και ενεργειακές πολιτικές.

ΗΓΕΤΙΚΌΣ ΡΌΛΌΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΌ ΚΛΙΜΑ
Τι πετύχαμε: Πρωτοστατούμε, δίνοντας το παράδειγμα, στις διεθνείς διαπραγματεύσεις 
για το κλίμα
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Θέτοντας μακροπρόθεσμους στόχους, η Επιτροπή δημιούργησε 
το ασφαλές περιβάλλον που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να 
επενδύσουν στην περιβαλλοντική και την ενεργειακή πολιτική.

Η ΕΕ συνεχίζει να πρωτοστατεί στις διεθνείς διαπραγματεύσεις 
για το κλίμα.
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ΣΤΕΦΑΝ ΦΥΛΕ
ΕΠΙΤΡΌΠΌΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΙΤΌΝΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΩΝΌΥΜΕ ΜΑΖΙ — Η ΚΡΌΑΤΙΑ ΠΡΌΣΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΕ ΤΗΝ  
1Η ΙΌΥΛΙΌΥ 2013
Τι πετύχαμε: Καλωσορίσαμε την Κροατία ως κράτος μέλος της ΕΕ. Σπαρασσόμενη 
από συγκρούσεις μόλις πριν από δύο δεκαετίες, η Κροατία είναι πλέον μια σταθερή 
δημοκρατία, ικανή να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του μέλους της ΕΕ και να 
συμμορφωθεί με τα πρότυπα της ΕΕ.

Η σταθερότητα  
της Ευρώπης ξεκινά 
από τα σύνορά της

Η προσχώρηση της Κροατίας είναι απόδειξη της 
αξιοπιστίας και της δύναμης μετασχηματισμού 
που χαρακτηρίζουν την πολιτική διεύρυνσης της 
ΕΕ, στοιχεία επωφελή για την Κροατία αλλά και 
για όλη την ΕΕ. Στέλνει σε ολόκληρη την περι-
οχή των Δυτικών Βαλκανίων ένα ισχυρό μήνυμα, 
ότι η προοπτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
παραμένει ανοικτή για όσες υποψήφιες χώρες 
επιδεικνύουν την απαιτούμενη βούληση να προ-
χωρήσουν σε πολιτικές και οικονομικές μεταρ-
ρυθμίσεις και να αποδείξουν την προσήλωσή 
τους στις ευρωπαϊκές αξίες, όπως το κράτος 
δικαίου, οι δημοκρατικές αρχές και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα.

Η προσχώρηση της Κροατίας είναι απόδειξη της αξιοπιστίας και 
της δύναμης μετασχηματισμού που χαρακτηρίζουν την πολιτική 

διεύρυνσης της ΕΕ.

52



Με την αρχή των «αναλογικών κερδών», η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δημιούργησε μια μορφή συνεργασίας 
που βασίζεται στην παροχή κινήτρων, δηλαδή, οι 
περισσότερες μεταρρυθμίσεις και η μεγαλύτερη 
πρόοδος οδηγούν σε μεγαλύτερη στήριξη και σε 
στενότερους δεσμούς.

Μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ), η ΕΕ 
συνεργάζεται με τους νότιους και τους ανατολικούς 
γείτονές της για μια όσο το δυνατό στενότερη πολιτική 
σύνδεση και μεγαλύτερη οικονομική ολοκλήρωση. 
Βασιζόμαστε σε κοινά συμφέροντα και αξίες όπως 
η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, ο σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κοινωνική συνοχή, 
οι αρχές της οικονομίας της αγοράς και η βιώσιμη 
ανάπτυξη.

Η ΕΕ βοηθά τους γείτονές της με τους παρακάτω 
τρόπους:

• Χρηματοδοτική στήριξη: επιχορηγήσεις ύψους 12 
δισ. ευρώ διατέθηκαν το 2007-2013 για έργα που 
συνδέονται με την ΕΠΓ·

• Οικονομική ενσωμάτωση και πρόσβαση στις αγορές 
της ΕΕ: το 2011, το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και των 
εταίρων ΕΠΓ ανήλθε συνολικά σε 230 δισ. ευρώ·

• Διευκόλυνση των ταξιδιών στην ΕΕ: το 2012, 
χορηγήθηκαν 3,2 εκατ. θεωρήσεις (βίζες) Σένγκεν 
σε πολίτες, και ειδικότερα σε σπουδαστές, χωρών 
της ΕΠΓ·

• Τεχνική και πολιτική στήριξη.

Η προσήλωση στις θεμελιώδεις αρχές και η τήρηση 
δίκαιης αλλά σταθερής στάσης, αύξησε την αξιοπιστία 
της διαδικασίας διεύρυνσης η οποία επικεντρώνεται 
σε αξίες, αρχές και εις βάθος μεταρρυθμίσεις. Με τον 
τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι υποψήφιες χώρες 
είναι καθ΄ όλα προετοιμασμένες πριν προσχωρήσουν 
στην ΕΕ.

Η πρόοδος που σημειώνει μια χώρα κατά τη διαδικασία 
προσχώρησης αξιολογείται με βάση αποδεδειγμένες 
επιδόσεις, δηλαδή αυτό που έχει σημασία είναι τα απτά 
αποτελέσματα και ο αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων 
που έχουν πραγματοποιηθεί. Το κράτος δικαίου είναι 

θέμα που εξετάζεται από τα πρώτα ήδη στάδια της 
διαδικασίας προσχώρησης, ενώ ακολουθεί κατά 
λογική σειρά το θέμα των μεταρρυθμίσεων. Δίνεται 
μεγάλη έμφαση στην οικονομική διακυβέρνηση, 
την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, ώστε να 
βοηθηθούν οι χώρες να εκπληρώσουν τα οικονομικά 
κριτήρια και να διευκολυνθεί η οικονομική σύγκλιση. Η 
παρεχόμενη τεχνική και χρηματοδοτική προενταξιακή 
βοήθεια, έχει ως στόχο τη στήριξη αυτών των δύο 
προτεραιοτήτων.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ
Τι πετύχαμε: Έχουμε ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με το Μαυροβούνιο, 
ενώ μια ιστορική συμφωνία για την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Σερβίας και 
Κοσσυφοπεδίου* άνοιξε το δρόμο για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με 
τη Σερβία, καθώς και διαπραγματεύσεων για τη σύναψη Συμφωνίας Σταθεροποίησης 
και Σύνδεσης με το Κοσσυφοπέδιο*.

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΌΝΙΑΣ ΜΑΣ
Τι πετύχαμε: Θεσπίσαμε μια νέα πολιτική που βασίζεται στην αρχή των «αναλογικών 
κερδών» για να βοηθήσουμε καλύτερα τους εταίρους μας στη μετάβασή τους προς  τη 
δημοκρατία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας βοηθά τους εταίρους της ΕΕ 
στη μετάβασή τους προς τη δημοκρατία και τον σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

*Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη των θέσεων σχετικά με το καθεστώς,  και είναι σύμφωνη με την απόφαση αριθ. 1244 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και με τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου
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ΛΑΣΛΟ ΑΝΤΟΡ
ΕΠΙΤΡΌΠΌΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ, ΚΌΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΌΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Τι πετύχαμε: Προτεραιότητά μας να βοηθήσουμε τους νέους να βρουν δουλειά.

Δημιουργία 
απασχόλησης —  

σε μια αγορά εργασίας 
χωρίς αποκλεισμούς  

για όλους

Η ανεργία των νέων, συνέπεια της οικονομι-
κής κρίσης, υπονομεύει το μέλλον μιας ολόκλη-
ρης γενιάς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε την 
πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Εγγύηση για τους 
νέους», με την οποία καλούνται τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι κάτω των 25 ετών 
θα λαμβάνουν εξατομικευμένες συμβουλές και 
προσφορά εργασίας, δυνατότητα συνέχισης της 
εκπαίδευσης, προσφορά μαθητείας ή πρακτικής 
άσκησης στους 4 πρώτους μήνες από τη στιγμή 
που θα εξέλθουν από την επίσημη εκπαίδευση ή 
θα περάσουν στην ανεργία.

Για να βοηθηθούν στην υλοποίηση της πρωτο-
βουλίας αυτής, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμ-
βάνουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο (πάνω από 10 δισ. ευρώ το χρόνο) 
και από την Πρωτοβουλία για την απασχόληση 
των νέων (6 δισ. ευρώ για το 2014-20).

Συμπληρώνοντας την «Ευρωπαϊκή εγγύηση για 
τους νέους», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την 
«Συμμαχία της ΕΕ για τις θέσεις μαθητείας» και 
το «Πλαίσιο ποιότητας για τις περιόδους πρακτι-
κής άσκησης» που διασφαλίζουν ότι προσφέρεται 
στους ασκουμένους ποιοτική εργασιακή εμπειρία.

Επίσκεψη του επιτρόπου Άντορ στις εγκαταστάσεις της General 
Electric Aircraft Engines στο  Nantgarw (Ουαλία), όπου 

εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθητείας.

54

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=325
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=325
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2048&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2048&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2048&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2048&furtherNews=yes


Οι όροι που ισχύουν για τους εργαζομένους που 
αποφασίζουν να εγκατασταθούν σε άλλο κράτος 
μέλος προκαλούν όλο και μεγαλύτερό προβληματισμό. 

Η Επιτροπή πέτυχε συμφωνίες σχετικά με:

• την εφαρμογή κανόνων κατά του κοινωνικού 
ντάμπινγκ, στην περίπτωση προσωρινής απόσπασης 
εργαζομένων σε άλλη χώρα της ΕΕ

• την καλύτερη εφαρμογή και επιβολή των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων που διακινούνται 
εντός της ΕΕ

• την καλύτερη προστασία των διακινούμενων 
εργαζομένων από διακρίσεις που επιβάλλονται 
λόγω εθνότητας, ειδικότερα όσον αφορά την 
πρόσβαση στην εργασία, τις αμοιβές ή τις συνθήκες 
εργασίας· 

• την προστασία των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων 
των διακινούμενων εργαζομένων.

Για τα άτομα που αναζητούν εργασία σε άλλη χώρα 
της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βελτίωσε την πύλη 

EURES, αυξάνοντας τον αριθμό των κενών θέσεων 
που δημοσιεύονται και παρέχοντας πληροφορίες για 
τις δυνατότητες εργασίας σε όλη την ΕΕ. Το EURES 
δημοσιεύει περίπου 2 εκατομμύρια κενές θέσεις και 
πάνω από 30. 000 εργοδότες, καθώς και πληροφορίες 
για τις αμοιβές, την κοινωνική ασφάλιση και τους 
όρους εργασίας στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Μια από τις πιο ορατές επιπτώσεις της οικονομικής 
κρίσης είναι η μεγάλη αύξηση του αριθμού των 
Ευρωπαίων πολιτών που ζουν, ή κινδυνεύουν να 
βρεθούν, σε συνθήκες φτώχειας. Στο πλαίσιο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή όρισε την αντιμετώπιση της φτώχειας ως 
απαρέγκλιτη δέσμευση της ΕΕ, συμφωνώντας με τα 
κράτη μέλη ότι τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άτομα 
θα πρέπει να απαλλαγούν από τη φτώχεια μέχρι το 
2020. Τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιήσουν 
τουλάχιστον το 20% των πόρων τους που 
προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
για την κοινωνική ένταξη, εστιάζοντας στη βελτίωση 
των δεξιοτήτων και στη στήριξη των μειονεκτούντων 
ατόμων στην αναζήτηση εργασίας. Οι πόροι αυτοί 
υπολογίζονται σε 20 δισ. ευρώ για όλη την ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθοδήγησε επίσης τα 
κράτη μέλη ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν 
τα αποτελέσματα των κοινωνικών πολιτικών τους. 
Δημιουργήθηκε ένα νέο Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους με κεφάλαιο 3,8 δισ. ευρώ, το 
οποίο παρέχει υλική υποστήριξη και προωθεί την 
κοινωνική ένταξη.

ΣΤΌΧΌΣ ΜΑΣ Η ΚΑΤΑΠΌΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Τι πετύχαμε: Η καταπολέμηση της φτώχειας έγινε απαρέγκλιτη δέσμευση της ΕΕ.

ΣΤΌ ΠΛΕΥΡΌ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΌΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΩΝ
Τι πετύχαμε: Κάναμε ευκολότερη τη διακίνηση των εργαζομένων εντός της ΕΕ.
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Επίσκεψη του επιτρόπου Άντορ στο χωριό Bódvalenke fresco 
όπου υλοποιούνται προγράμματα για την καλύτερη ένταξη των 

Ρομά χάρη σ την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας.

Ομιλία του επιτρόπου Άντορ σε συνέδριο για την κινητικότητα 
στην εργασία, που διοργάνωσε το πανεπιστήμιο του Μπρίστολ.
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ΕΠΙΤΡΌΠΌΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΌΘΕΣΕΩΝ

ΕΝΑ ΚΌΙΝΌ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΛΌΥ
Τι πετύχαμε: Έχουμε δημιουργήσει ένα κοινό σύστημα ασύλου στην ΕΕ, που 
μεταχειρίζεται με ανθρωπιά όσους ζητούν άσυλο.

Μια ανοιχτή και 
ασφαλής Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύθηκε επιτυχώς 
νέους κανόνες σχετικά με τον τρόπο υποδοχής και 
μεταχείρισης των αιτούντων άσυλο σε κάθε κράτος 
μέλος της ΕΕ. Στο επίκεντρο του νέου συστήματος 
βρίσκονται νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για τα πρότυπα 
προστασίας και υποδοχής. Τα άτομα που ζητούν άσυλο 
θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για διεθνή προστασία 
σε όλη την ΕΕ, και θα τους παρέχονται κατάλυμα, 
ιματισμός, τρόφιμα και επιδόματα, ώστε να έχουν ένα 
αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. 

Σχεδόν 435.000 άτομα υπέβαλαν αίτηση για άσυλο 
στην ΕΕ το 2013. Η Συρία ήταν η κύρια χώρα 
προέλευσης, με 12% των αιτήσεων. Οι περισσότερες 
αιτήσεις απευθύνονταν σε 5 κράτη μέλη (Γερμανία, 
Γαλλία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία), τα 
οποία δέχθηκαν το 70% του συνολικού αριθμού των 
αιτούντων. 

Ισπανοί ακτοφύλακες εντοπίζουν ένα μικρό αλιευτικό σκάφος με  μετανάστες κοντά στις ακτές της Τενερίφης, στα Κανάρια νησιά.  
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Από το 2008 μέχρι το 2010 καταγράφηκαν περίπου 
24.000 θύματα εμπορίας ανθρώπων στην Ευρώπη. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε αυστηρότερες ποινές 
για τους δράστες εμπορίας ανθρώπων και κατέστησε 
υποχρεωτική την προστασία και τη φροντίδα των 
θυμάτων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για να εντοπιστεί 
η ρίζα του προβλήματος, εγκαινιάστηκε ένα ευρωπαϊκό 
σχέδιο δράσης κατά της εμπορίας ανθρώπων.

Προτάθηκαν επίσης και συζητήθηκαν νέοι νόμοι για 
την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
παιδιών, που καλύπτουν τη δίωξη των δραστών, την 
προστασία των θυμάτων και τα μέτρα πρόληψης. Η 
Ευρωπόλ δημιούργησε ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα 
Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο (EC3), που σκοπό έχει 
τη δίωξη της διαδικτυακής σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
και της διαδικτυακής απάτης, με αποτέλεσμα πολλές 
συλλήψεις. 

Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
των Ηνωμένων Πολιτειών, 52 χώρες δημιούργησαν 

μια παγκόσμια συμμαχία κατά της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών στο διαδίκτυο, και 
συνεργάζονται για τον καλύτερο εντοπισμό και 
φροντίδα των θυμάτων καθώς και για την τιμωρία 
όσο το δυνατό περισσότερων δραστών από τη 
δικαιοσύνη. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε την πρώτη έκθεση 
της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία 
εξετάζει τη διαφθορά σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και 
το τι πρέπει να γίνει για την καλύτερη αντιμετώπισή 
της. Η έκθεση διατυπώνει ειδικές ανά χώρα συστάσεις, 
όπως προτάσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας 
όσον αφορά τη χρηματοδότηση των πολιτικών 
κομμάτων, τη διασφάλιση της δημοσιοποίησης 
των  περιουσιακών στοιχείων όταν τίθεται θέμα 
σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και την ενίσχυση 
των ικανοτήτων των φορέων επιβολής του νόμου. 

Η διαφθορά στην ΕΕ κοστίζει στους φορολογούμενους 
περίπου 120 δισ. ευρώ ετησίως, ποσό συγκρίσιμο με 
το σύνολο του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ. 

Στον τομέα καταπολέμησης του οργανωμένου 
εγκλήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε 
και διαπραγματεύθηκε νέα νομοθεσία σχετικά 
με την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων από 

εγκληματικές ενέργειες, ώστε να διευκολύνεται η 
γρήγορη δέσμευση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων, 
εφόσον οι εισαγγελείς κρίνουν ότι αυτά κινδυνεύουν 
να εξαφανιστούν. 

ΚΑΤΑΠΌΛΕΜΗΣΗ ΤΌΥ ΌΡΓΑΝΩΜΕΝΌΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΌΣ 
Τι πετύχαμε: Διαλευκάναμε εγκληματικές δραστηριότητες, συντάξαμε την πρώτη 
έκθεση της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς, εξαρθρώσαμε ομάδες 
οργανωμένου εγκλήματος και κατασχέσαμε τα κέρδη τους.

ΚΑΤΑΠΌΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΌΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΞΌΥΑΛΙΚΗΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
Τι πετύχαμε: Καταφέραμε καίριο πλήγμα στη διακίνηση ανθρώπων και στη σεξουαλική 
εκμετάλλευση παιδιών.
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Η Επιτροπή έχει κηρύξει τον πόλεμο στην παράνομη διακίνηση 
ανθρώπων και στη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών.

Με την καταπολέμηση της διαφθοράς περιορίζονται οι 
παράνομες συναλλαγές που κοστίζουν στην ΕΕ δισεκατομμύρια 

ευρώ κάθε χρόνο.
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ΝΤΑΣΙΑΝ ΤΣΟΛΟΣ
ΕΠΙΤΡΌΠΌΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΌΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΙΑ ΠΙΌ ΣΥΓΧΡΌΝΗ ΚΓΠ: ΚΑΛΑ ΠΡΌΪΌΝΤΑ ΓΙΑ ΤΌΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ 
ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΌΥΣ ΑΓΡΌΤΕΣ
Τι πετύχαμε: Τονώσαμε την οικονομική ανάπτυξη του γεωργικού τομέα και δώσαμε 
ώθηση στις εξαγωγές, μεταξύ άλλων σε ορισμένες οικονομίες που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση.

Νέες προοπτικές για 
την κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ)

Η οικονομική κρίση επέφερε μεγάλο πλήγμα στη 
γεωργία μας και την αγροτική οικονομία, από την 
οποία εξαρτώνται πάνω από 500 εκατομμύρια 
Ευρωπαίοι καταναλωτές για τον σταθερό εφοδι-
ασμό με ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα. Ωστόσο, η 
ΚΓΠ χορηγεί χρηματοδοτήσεις στα 12 εκατομμύ-
ρια γεωργούς της ΕΕ και στηρίζει τις περισσότερες 
από 46 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που αντι-
στοιχούν στη βιομηχανία των γεωργικών ειδών 
διατροφής. Οι εμπορικές συμφωνίες αύξησαν τις 
εξαγωγικές δυνατότητες, ενώ οι αποφάσεις για 
τις γεωγραφικές ενδείξεις και νέες εκστρατείες 
προβολής και προώθησης των προϊόντων συμ-
βάλλουν στην αύξηση της ζήτησης για προϊόντα 
που «παράγονται στην ΕΕ» (Made in EU). Στις 
νέες πρωτοβουλίες συγκαταλέγονται μέτρα για 
την ενθάρρυνση των νέων να ακολουθήσουν το 
επάγγελμα του αγρότη, καθώς και για τη μείωση 
των διοικητικών διατυπώσεων, ώστε τα σχο-
λεία να προμηθεύονται ευκολότερα φρούτα και 
γάλα και να τα διανέμουν στα παιδιά με στόχο 
μια πιο υγιεινή διατροφή και την καταπολέμηση 

της παχυσαρκίας. Από το 2010 η ΕΕ έχει καταστεί 
καθαρός εξαγωγέας γεωργικών ειδών διατρο-
φής, όπως προκύπτει από την εξέλιξη των γεωρ-
γικών εμπορικών συναλλαγών.

Οι  εμπορικές συμφωνίες δημιούργησαν επιπλέον εξαγωγικές 
ευκαιρίες και τόνωσαν τη ζήτηση για προϊόντα που «παράγονται 

στην ΕΕ».
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Καθώς το 77% του εδάφους της ΕΕ διατίθεται για τη 
γεωργία και τη δασοκομία, πρέπει να φροντίζουμε για 
το μέλλον της γης μας, όχι μόνο για το παρόν.

Με τους νέους κανόνες οικολογικού προσανατολισμού, 
το 30% των πληρωμών που εισπράττουν απευθείας 
οι γεωργοί θα συνδέεται με τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, για παράδειγμα με τη δημιουργία 
ζωνών βελτίωσης της βιοποικιλότητας. Το 30% των 
κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης προορίζονται επίσης 
για συγκεκριμένες περιφερειακές προτεραιότητες σε 
θέματα περιβάλλοντος.

Μέτρα που φέρνουν πιο κοντά τους γεωργούς και 
τους ερευνητές θα βοηθήσουν τον παραδοσιακό 
γεωργικό τομέα να ανταποκριθεί καλύτερα στις νέες 
μας ανάγκες του 21ου αιώνα. Τα μέτρα αυτά θα 
ενισχύσουν την καινοτομία και θα αντιμετωπίσουν 
τη βασική πρόκληση του καιρού μας, δηλαδή πώς να 

παράγουμε περισσότερα, σεβόμενοι παράλληλα τους 
φυσικούς μας πόρους και προσαρμοζόμενοι στην 
κλιματική αλλαγή.

Οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για τη γεωργία είναι 
πολύ κατώτερες του 1% του ΑΕΠ και χαμηλότερες 
απ΄ ό,τι σε άλλους τομείς πολιτικής. Παραμένουν 
ωστόσο ένα σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού 
της ΕΕ, δεδομένου ότι η χρηματοδότηση αυτή 
χορηγείται κυρίως σε επίπεδο ΕΕ και όχι σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο.

Η μεταρρύθμιση θα βοηθήσει περισσότερο την 
ευρωπαϊκή γεωργία να είναι ανταγωνιστική και να 
βασίζεται στις αποφάσεις των γεωργών παρά σε 
γραφειοκρατικές επιλογές — όπως αποδεικνύει ο 
προγραμματισμένος τερματισμός των ποσοστώσεων 
στα γαλακτοκομικά προϊόντα και στη ζάχαρη — και 
ταυτόχρονα, θα παρέχει άλλα εργαλεία που θα 
βοηθούν τους γεωργούς να αντιμετωπίζουν την 
αστάθεια και τις κρίσεις της αγοράς. Καταργήσαμε 
τη στήριξη της γεωργίας με βάση την ιστορική 
παραγωγή και κάναμε αυστηρότερα τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας για τους ενεργούς αγρότες, έτσι ώστε 
η βοήθεια να εστιάζεται περισσότερο στους γεωργούς 
που χρησιμοποιούν πραγματικά τη γη και όχι στους 
ιδιοκτήτες γης. Δόθηκε στα κράτη μέλη μεγαλύτερη 
ευελιξία ώστε να αντιμετωπίσουν, εντός ενός κοινού 

ενωσιακού πλαισίου, συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες. Τα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης θα συμβάλλουν 
στη διατήρηση της ποικιλομορφίας της αγροτικής 
ζωής και των παραδόσεων στην ΕΕ και θα παρέχουν 
στήριξη σε επενδύσεις περιφερειακού και τοπικού 
επιπέδου. Βοηθήσαμε επίσης μικροκαλλιεργητές να 
δημιουργήσουν μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές 
προοπτικές.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΧΕΣΗ ΠΌΙΌΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ — ΕΠΩΦΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΌΥΣ 
ΦΌΡΌΛΌΓΌΥΜΕΝΌΥΣ
Τι πετύχαμε: Εξασφαλίσαμε έναν πιο στοχοθετημένο και αποτελεσματικό προϋπολογισμό 
για τον γεωργικό τομέα τα επόμενα 7 χρόνια. Είναι μειωμένος σε πραγματικές τιμές, 
αλλά δικαιότερα κατανεμημένος και εστιασμένος στην απασχόληση, την ανάπτυξη και το 
περιβάλλον, όπως προκύπτει από τη διαχρονική εξέλιξη των δαπανών της ΚΓΠ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΓΙΑ ΤΌ ΠΕΡΙΒΑΛΛΌΝ — ΚΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΌΙΝΩΝΙΑ
Τι πετύχαμε: Η αναθεωρημένη ΚΓΠ στηρίζει περισσότερο από ποτέ τις βιώσιμες 
γεωργικές πρακτικές.
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Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τον παραδοσιακό γεωργικό 
τομέα να καλύψει τις ανάγκες μας στον 21ο αιώνα.

Ο νέος, δικαιότερος προϋπολογισμός της γεωργίας εστιάζει στην 
απασχόληση, την ανάπτυξη και το περιβάλλον.
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ΤΟΝΙΟ ΜΠΟΡΤΖ
ΕΠΙΤΡΌΠΌΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΌΠΌΙΗΣΗ ΤΌΥ ΚΌΙΝΌΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΌΥ ΚΙΝΔΥΝΌΥ 
ΤΌΥ ΚΑΡΚΙΝΌΥ
Τι πετύχαμε: Βελτιώσαμε την ευαισθητοποίηση του κοινού με στόχο τη μείωση των 
κρουσμάτων καρκίνου και θεσπίσαμε αυστηρή νομοθεσία για τα προϊόντα καπνού, 
ώστε να καταπολεμήσουμε το σημαντικότερο αποτρέψιμο αίτιο θανάτων στην ΕΕ.

Προτεραιότητα  
στην υγεία  

των πολιτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίδρυσε την Ευρωπαϊκή 
Συμμαχία κατά του Καρκίνου. Βοηθάμε τα κράτη 
μέλη να ανταλλάσσουν γνώσεις και εμπειρογνω-
σία για την πρόληψη και διαχείριση του καρκίνου 
και να αναπτύσσουν τα δικά τους σχέδια για την 
καταπολέμηση της ασθένειας. Οι δράσεις ευαι-
σθητοποίησης του κοινού και η προώθηση των 
οδηγιών της ΕΕ αναμένεται να οδηγήσουν σε 
500 περίπου εκατ. εξετάσεις για τον καρκίνο του 
μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος 
εντέρου σε όλη την ΕΕ μέχρι το 2020.

Η πρόληψη είναι ύψιστη προτεραιότητα. Η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή θέσπισε νέα αυστηρή νομοθεσία 
για την παραγωγή, παρουσίαση και πώληση του 
καπνού και των προϊόντων του. Χάρη στη νέα 
αυτή νομοθεσία, οι πολίτες θα έχουν καλύτερη 
ενημέρωση για τις επιπτώσεις του καπνού στην 
υγεία τους, τα προϊόντα καπνού θα είναι λιγό-
τερο ελκυστικά για τους νέους και ο αριθμός των 
πρόωρων θανάτων, που σήμερα ανέρχεται στους 
700.000, θα μειωθεί.

Οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης κατά του καρκίνου βοηθούν 
στην αντιμετώπιση της κυριότερης αιτίας αποτρέψιμου θανάτου 

στην ΕΕ.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, 
καλύπτοντας όλα τα στάδια, από το αγρόκτημα στο 
πιάτο, και όλους τους τομείς της τροφικής αλυσίδας. 
Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι 100.000 άνθρωποι 
διενεργούν επίσημους ελέγχους σε πάνω από 20 
εκατομμύρια επιχειρήσεις στην ΕΕ — από τα σύνορα 
της ΕΕ και τα σφαγεία μέχρι τα εστιατόρια και τα 
σουπερμάρκετ — προκειμένου να εντοπίζουν τυχόν 
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.

Τα τρόφιμα ελέγχονται εξονυχιστικά προτού φθάσουν 
στο τραπέζι μας. Εθνικοί ελεγκτές εξετάζουν την 
παρουσία φυτοφαρμάκων, χημικών καταλοίπων και 
τυχόν μικροβιακών μολύνσεων. Εξετάζουν επίσης αν 
τα στοιχεία της ετικέτας είναι ακριβή και αν τηρούνται 
οι κανόνες υγιεινής.

Θέσαμε επίσης επιτυχώς σε εφαρμογή ένα σύστημα 
που ανιχνεύει την προέλευση των τροφίμων σε 
όλη την τροφική αλυσίδα. Το σύστημα αυτό έχει 

καθοριστική σημασία για την αποτελεσματική 
διαχείριση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης όσον 
αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και απάτες που 
συνδέονται με αυτά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε νέους κανόνες για 
την ασφάλεια των φαρμάκων, προκειμένου όλα 
τα φάρμακα που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ να 
παρακολουθούνται τακτικά και να λαμβάνονται τα 
κατάλληλα μέτρα στις περιπτώσεις που οι ασθενείς 
υφίστανται παρενέργειες. 

Βελτιώθηκε επίσης η συμμετοχή των ασθενών. 
Σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 60 % στον αριθμό 
παρενεργειών που αναφέρθηκαν απευθείας από 
ασθενείς το 2012, σε σχέση με τα 2 προηγούμενα 
χρόνια. Αυτό ήταν το άμεσο αποτέλεσμα του 
βελτιωμένου συστήματος αναφοράς που 
δημιούργησαν οι νέοι κανόνες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε επίσης ένα νέο 
σύμβολο (ένα ανεστραμμένο μαύρο τρίγωνο), ώστε 
να είναι ευδιάκριτα τα φάρμακα που υπόκεινται σε 
πρόσθετη παρακολούθηση μετά τη διάθεσή τους στην 
αγορά.

ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Τι πετύχαμε: Θεσπίσαμε νέους κανόνες ώστε τα φάρμακα που πωλούνται στην αγορά 
της ΕΕ να είναι από τα ασφαλέστερα στον κόσμο.

ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΤΡΌΦΙΜΑ
Τι πετύχαμε: Ενισχύσαμε περαιτέρω τους κανόνες και ελέγχους ώστε οι Ευρωπαίοι 
πολίτες να έχουν τα ασφαλέστερα τρόφιμα στον κόσμο. 
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Η πολιτική ασφάλειας των τροφίμων της ΕΕ εγγυάται υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου αλλά και των 

συμφερόντων των καταναλωτών.

Οι κανόνες της ΕΕ διασφαλίζουν ότι τα φάρμακα που 
κυκλοφορούν πληρούν αυστηρά κριτήρια ποιότητας, ασφάλειας 

και αποτελεσματικότητας.
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ΝΕΒΕΝ ΜΙΜΙΤΣΑ
ΕΠΙΤΡΌΠΌΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΔΗΜΙΌΥΡΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΌΣ ΕΜΠΙΣΤΌΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΌΥΣ ΠΌΛΙΤΕΣ ΠΌΥ 
ΠΡΑΓΜΑΤΌΠΌΙΌΥΝ ΑΓΌΡΕΣ ΌΠΌΥΔΗΠΌΤΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Τι πετύχαμε: Δίνουμε λύσεις στις καταγγελίες σχετικά με αγορές που 
πραγματοποίησαν πολίτες σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ.

Οι καταναλωτές  
στην  

πρώτη θέση

Η Ενιαία Αγορά, που καλύπτει 28 χώρες, προ-
σφέρει τεράστιες ευκαιρίες και δυνατότητες 
επιλογής στους καταναλωτές. Οι καταναλωτές 
πρέπει να αισθάνονται ότι μπορούν να πραγματο-
ποιούν αγορές με εμπιστοσύνη. Από το 2010 έχει 
δοθεί λύση σε 120.000 καταγγελίες Ευρωπαίων 
καταναλωτών, με τη βοήθεια των Ευρωπαϊκών 
Κέντρων Καταναλωτών, ενώ 290.000 επιπλέον 
καταναλωτές έχουν λάβει πληροφορίες σχετικά 
με τα δικαιώματά τους. Χάρη σε αυτό το δίκτυο 
που χρηματοδοτεί η ΕΕ μπορείτε να έχετε την 
εμπιστοσύνη που χρειάζεστε για τις αγορές σας 
σε άλλα κράτη.

Με το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών 
που χρηματοδοτεί η ΕΕ, οι πολίτες νοιώθουν ασφαλείς να 

πραγματοποιούν αγορές στο εξωτερικό.
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Οι Ευρωπαίοι πολίτες αποδίδουν μεγάλη σημασία στην 
καλή μεταχείριση των ζώων. Χάρη στην ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, ισχύει σήμερα σε όλη την ΕΕ πλήρης 
απαγόρευση όσον αφορά τις δοκιμές καλλυντικών 
στα ζώα. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 27.000 ζώα 
σώζονται από το μαρτύριο αυτό κάθε χρόνο, εφόσον 
τα καλλυντικά προϊόντα που δοκιμάζονται σε ζώα 
δεν μπορούν πλέον να διατεθούν προς πώληση στην 
αγορά της ΕΕ.

Μέσω του πανευρωπαϊκού συστήματος 
προειδοποίησης (RA-PEX) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
η ΕΕ κατέβαλε προσπάθειες για να διασφαλίσει 
ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας όλων των Ευρωπαίων καταναλωτών, από 
τη στιγμή που ένα προϊόν κατασκευάζεται μέχρι τη 
στιγμή που χρησιμοποιείται. Σύμφωνα με τους κανόνες 
της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων, μόνο ασφαλή 
προϊόντα μπορούν να διατίθενται στην αγορά της ΕΕ. 
Έτσι μπορείτε να αγοράζετε προϊόντα γνωρίζοντας ότι 
η οικογένειά σας δεν διατρέχει κίνδυνο.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΌΪΌΝΤΩΝ
Τι πετύχαμε: Κάθε χρόνο εμποδίζουμε την κυκλοφορία περισσότερων από 2.000 
επικίνδυνων προϊόντων —από παιχνίδια και αυτοκίνητα μέχρι ρούχα και ηλεκτρονικά 
προϊόντα — ώστε να μη φθάσουν στους Ευρωπαίους καταναλωτές.

ΠΡΌΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΠΌ ΒΑΝΑΥΣΕΣ ΔΌΚΙΜΕΣ
Τι πετύχαμε: Απαγορεύσαμε τις δοκιμές σε ζώα στη βιομηχανία καλλυντικών.
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Χάρη στους κανόνες της ΕΕ για την ασφάλεια των  
προϊόντων, μόνο τα ασφαλή προϊόντα μπορούν να  

κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ.

Τα καλλυντικά που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα δεν μπορούν πλέον 
να πωλούνται στην αγορά της ΕΕ.
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Επικοινωνήστε με την ΕΕ

ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΌΥ
Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις επίσημες γλώσσες διατίθενται από τον δικτυακό τόπο Europa:
http://europa.eu

ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ
Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν εκατοντάδες τοπικά κέντρα πληροφοριών της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του 
πλησιέστερου σε σας κέντρου στον δικτυακό τόπο:
http://europedirect.europa.eu

ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΌΥ Ή ΗΛΕΚΤΡΌΝΙΚΌΥ ΤΑΧΥΔΡΌΜΕΙΌΥ
Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στα ερωτήματά σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με αυτή την υπηρεσία τηλεφωνικά, με ατελή κλήση, στον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (ορισμένοι 
φορείς κινητής τηλεφωνίας δεν παρέχουν πρόσβαση σε αριθμούς 00800 ή χρεώνουν τις κλήσεις αυτές), ή πληρώνοντας 
την κλήση, εφόσον βρίσκεστε εκτός ΕΕ, στον αριθμό +32 229-99696, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω του δικτυακού 
τόπου: http://europedirect.europa.eu

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Οι εκδόσεις για την ΕΕ είναι προσιτές απλώς με ένα κτύπημα πλήκτρου στον ιστοχώρο του EU Bookshop:

http://bookshop.europa.eu 

Για πληροφορίες και δημοσιεύματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση στα ελληνικά, μπορείτε να απευθυνθείτε:

ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΌΠΗΣ

Aντιπροσωπεία στην Ελλάδα 
Βασιλίσσης Σοφίας 2 
106 74 Αθήνα/Athens 
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE 
Τηλ. +30 2107251000 
Δικτυακός τόπος: http://ec.europa.eu/ellada/ 
E-mail: comm-rep-athens@ec.europa.eu

Αντιπροσωπεία στην Κύπρο 
Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Λεωφόρος Βύρωνος 30 
1096 Λευκωσία/Nicosia 
ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS 
Τηλ. +357 22817770 
Δικτυακός τόπος: http://ec.europa.eu/cyprus 
E-mail: comm-rep-cy@ec.europa.eu

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΌΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌΥ ΚΌΙΝΌΒΌΥΛΙΌΥ

Γραφείο ενημέρωσης στην Ελλάδα 
Λεωφόρος Αμαλίας 8 
105 57 Αθήνα/Athens 
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE 
Τηλ. +30 2103278900 
Δικτυακός τόπος: http://www.europarl.gr/ 
E-mail: epathinai@europarl.europa.eu

Γραφείο ενημέρωσης στην Κύπρο 
Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Λεωφόρος Βύρωνος 30 
1096 Λευκωσία/Nicosia 
ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS 
Τηλ. +357 22870500 
Δικτυακός τόπος: http://www.europarl.europa.eu/nicosia/ 
E-mail: epnicosia@europarl.europa.eu

Επίσης, άλλες πηγές πληροφόρησης για την ΕΕ στην Κύπρο 
είναι οι εξής: 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου 
Οδός Προεδρικού Μεγάρου 11-13 
1081 Λευκωσία/Nicosia 
ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS 
Τηλ: +357 22661550 
Δικτυακός τόπος: http://www.eicy.eu/ 
E-mail: eicnews@eicy.eu, europedirect@eicy.eu 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης στη Λευκωσία
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου 
Οδός Προεδρικού Μεγάρου 11-13 
1081 Λευκωσία/Nicosia 
ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS 
Europe Line: 8000 11 12 
Δικτυακός τόπος: http://eicy.eu/europedirect
E-mail: europedirect@eicy.eu 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης στη Λεμεσό
Δήμος Αμμοχώστου 
Λεωφόρος Μακαρίου Γ΄ 138 
3507 Λεμεσός/Lemessos 
ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS 
Europe Line: 8000 11 12 
Δικτυακός τόπος: http://eicy.eu/europedirect
E-mail: europedirect@eicy.eu 

Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφεία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπάρχουν σε όλες τις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 
Αντιπροσωπείες και σε άλλα μέρη του κόσμου.

64

http://ec.europa.eu/hellas/
mailto:comm-rep-athens@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/cyprus
mailto:comm-rep-cy@ec.europa.eu
http://www.europarl.gr/
mailto:epathinai@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/nicosia/
mailto:epnicosia@europarl.europa.eu
http://www.eicy.eu/
mailto:eicnews@eicy.eu
mailto:europedirect@eicy.eu
http://www.eic.ac.cy
mailto:eudirectnicosia@ccci.org.cy
http://www.eic.ac.cy
mailto:eudirectnicosia@ccci.org.cy




N
A-04-14-400-EL-N

ISBN 978-92-79-37433-3 
doi:10.2775/3468


