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Global Gateway: πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τη
συμβουλευτική ομάδα επιχειρήσεων

Stockholm, 8 Μαρτίου 2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε σήμερα πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για να εγγράψει
έως και 60 μέλη στη συμβουλευτική ομάδα επιχειρήσεων της Global Gateway. Στην ομάδα θα
συμμετέχουν διευθύνοντες σύμβουλοι ή ανώτερα διοικητικά στελέχη ευρωπαϊκών εταιρειών και
επιχειρηματικών ενώσεων που θα συνομιλούν με την Πρόεδρο της Επιτροπής και άλλα οικεία μέλη του
σώματος σχετικά με την υλοποίηση της στρατηγικής Global Gateway. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη
συνδρομή της ομάδας αυτής θα ενισχύσει τη συνεργασία με τον ευρωπαϊκό ιδιωτικό τομέα με
δομημένο τρόπο στο πλαίσιο της στρατηγικής Global Gateway και της εφαρμογής της. Η πρόσκληση
υποβολής υποψηφιοτήτων θα είναι ανοικτή έως τις 20 Απριλίου 2023.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. φον ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά: «Χάρη στην Global
Gateway, η ΕΕ επενδύει σε έξυπνες, καθαρές και βιώσιμες συνδέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο για την
προώθηση του εμπορίου, την ενίσχυση των αξιακών αλυσίδων και τη διεύρυνση των οικονομικών
ευκαιριών για την ΕΕ και τους εταίρους μας. Χρειαζόμαστε τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές επενδύσεις
για να επιτύχουμε ταχύτερα αποτελέσματα σχετικά με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, καθώς
και την παγκόσμια ανάκαμψη. Η συμβουλευτική ομάδα επιχειρήσεων της Global Gateway θα μας
βοηθήσει να εργαστούμε στενότερα μαζί της ώστε να αξιοποιήσουμε πλήρως την εμπειρογνωσία της
και να επιτύχουμε μετασχηματιστικό αντίκτυπο για τους εταίρους μας.»

Η κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα θα συμβάλλει καίρια στην ενίσχυση των επενδύσεων στο πλαίσιο
της Global Gateway. Η συμβουλευτική ομάδα επιχειρήσεων θα διασφαλίζει ότι οι συνεισφορές από τον
ιδιωτικό τομέα λαμβάνονται πλήρως υπόψη κατά την εφαρμογή της Global Gateway. Στόχος είναι να
αυξηθεί ο αντίκτυπος των επενδύσεων της Global Gateway, οι οποίες καλύπτουν τον ψηφιακό τομέα
και τους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, καθώς και να ενισχυθούν τα συστήματα υγείας,
εκπαίδευσης και έρευνας, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σχετικά με τη συμβουλευτική ομάδα επιχειρήσεων της Global Gateway

Η ομάδα θα αποτελείται από οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα της ΕΕ που έχουν, αφενός, συναφή πείρα
σε τομείς που καλύπτονται από την Global Gateway, και, αφετέρου, ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε
έργα της Global Gateway. Τα μέλη της ομάδας θα περιλαμβάνουν συνδυασμό εταιρειών της ΕΕ, από
μικρές έως μεγάλες, καθώς και εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις και καθιερωμένα δίκτυα
επιχειρήσεων. Τα μέλη θα διορίζονται για τρία έτη και πρέπει να έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η πρώτη τακτική συνεδρίαση υψηλού επιπέδου της συμβουλευτικής ομάδας επιχειρήσεων θα
πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2023.

 Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν πριν από τις 20/04/2023, 14:00 ώρα Κεντρικής
Ευρώπης, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: EC-GGBAG@ec.europa.eu.

Μπορείτε να αναζητήσετε την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, τους όρους εντολής και άλλες
πληροφορίες εδώ.

Μολονότι τα μέλη πρέπει να υποβάλουν υποψηφιότητα στο πλαίσιο της πρόσκλησης, η Επιτροπή
μπορεί να προσκαλεί απευθείας ως παρατηρητές ορισμένους διεθνείς οργανισμούς και δίκτυα και
ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
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Quotes:

Χάρη στην Global Gateway, η ΕΕ επενδύει σε έξυπνες, καθαρές και βιώσιμες συνδέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο για την προώθηση
του εμπορίου, την ενίσχυση των αξιακών αλυσίδων και τη διεύρυνση των επιχειρηματικών ευκαιριών για την ΕΕ και τους εταίρους
μας. Χρειαζόμαστε τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές επενδύσεις για να επιτύχουμε ταχύτερα αποτελέσματα σχετικά με την πράσινη
και την ψηφιακή μετάβαση, καθώς και την παγκόσμια ανάκαμψη. Η συμβουλευτική ομάδα επιχειρήσεων της Global Gateway θα
μας βοηθήσει να εργαστούμε στενότερα μαζί της ώστε να αξιοποιήσουμε πλήρως την εμπειρογνωσία της και να επιτύχουμε
μετασχηματιστικό αντίκτυπο για τους εταίρους μας.
Ursula von der Leyen, President of the European Commission - 08/03/2023
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Η διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση συνεπάγεται για την ΕΕ και για τους εταίρους μας τόσο προκλήσεις όσο και ευκαιρίες. Οι
επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την ανάγκη να διαφοροποιήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού σε ένα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό πλαίσιο,
ενώ οι χώρες εταίροι χρειάζονται υποδομές μεγάλης κλίμακας, που υπερβαίνουν τους διαθέσιμους δημόσιους πόρους. Η
συμβουλευτική ομάδα επιχειρήσεων μάς παρέχει ένα χώρο για να συζητήσουμε με τους ευρωπαϊκούς ιδιωτικούς φορείς για τις
προτεραιότητες και την πείρα τους ώσε να διασφαλίσουμε ότι περισσότεροι εταίροι μας - τρίτες χώρες έχουν στη διάθεσή τους
ποιοτικές ευρωπαϊκές επενδύσεις. Επομένως, η νέα αυτή δομή αποτελεί ένα πυλώνα καίριας σημασίας ώστε να καταφέρει η
στρατηγική Global Gateway να επιτύχει αμοιβαία επωφελείς επενδύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Ύπατος εκπρόσωπος / αντιπρόεδρος, κ. Τζουζέπ Μπορέλ - 08/03/2023

Τα τρία οικονομικά και επενδυτικά σχέδια μας για τα Δυτικά Βαλκάνια και τη γειτονία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Στο σημερινό
γεωπολιτικό πλαίσιο οι συνδέσεις μεταξύ της ΕΕ και των στενότερων εταίρων της είναι περισσότερο σημαντικές από ποτέ. Οι
συνδέσεις αυτές αποτελούν τη σανίδα σωτηρίας μας για την προώθηση του εμπορίου, την ενίσχυση των αξιακών αλυσίδων και της
απασχόλησης, τόσο στην ΕΕ όσο και στην άμεση γειτονία μας. Η ταχεία και επιτυχής εφαρμογή αυτών των έργων θα εξαρτηθεί σε
πολύ μεγάλο βαθμό από την επιχειρηματική κοινότητα. Η συμβουλευτική ομάδα επιχειρήσεων της Global Gateway θα διαδραματίσει
βασικό ρόλο στη μελλοντική μας πορεία.
κ. Όλιβερ Βάρχεϊ, επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης - 08/03/2023

Έχουμε καταγράψει τεράστιο ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό τομέα όσον αφορά την Global Gateway. Για να ανταποκριθούμε σε αυτό
το ενδιαφέρον και να εξασφαλίσουμε πραγματικά τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην «Ομάδα Ευρώπη», δημιουργούμε τη
συμβουλευτική ομάδα επιχειρήσεων της Global Gateway. Η ομάδα αυτή θα μας επιτρέψει να συγκεντρώσουμε συνεισφορές από
τον ιδιωτικό τομέα σχετικά με τις προτεραιότητές του και να εντοπίσουμε τα εμπόδια στις ιδιωτικές επενδύσεις σε τομείς και
περιφέρειες που καλύπτονται από την Global Gateway.
κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν, επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων - 08/03/2023

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dana SPINANT (+32 2 299 01 50)
Ana PISONERO-HERNANDEZ (+32 2 295 43 20)
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