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Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη
διαβάστε

Ένωση κεφαλαιαγορών

Σχέδιο δράσης για αύξηση της
χρηματοδότησης επιχειρήσεων και επενδύσεων

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σχέδιο
δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών
με σκοπό να συμβάλει στην οικοδόμηση
μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς κεφαλαίων στα
28 κράτη μέλη της ΕΕ. Δημοσιεύει επίσης τα πρώτα πιο επείγοντα στάδια του σχεδίου αυτού, όπως η
επανεκκίνηση υγιών αγορών τιτλοποίησης.

κονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Στο πλαίσιο της προτεραιότητας της Επιτροπής
Γιούνκερ για την τόνωση
της απασχόλησης, της
ανάπτυξης και των επενδύσεων σε όλη την ΕΕ, η
Ένωση
Κεφαλαιαγορών
(CMU), βασικός πυλώνας
του Επενδυτικού Σχεδίου,
αποσκοπεί στη δυναμική
αντιμετώπιση της έλλειψης επενδύσεων μέσω της
αύξησης και της διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των
μακροπρόθεσμων έργων.

Η Ένωση Κεφαλαιαγορών
είναι ένα μεσοπρόθεσμο
σχέδιο, αλλά με ορισμένες σημαντικές αρχικές
πρωτοβουλίες. Η Επιτροπή αποκαλύπτει μια πρώτη
δέσμη μέτρων για την επανεκκίνηση μιας τιτλοποίησης υψηλού επιπέδου, και
την προώθηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε
έργα υποδομής. Επιπλέον,
η Επιτροπή θα ανακοινώσει, πριν από το τέλος του
έτους, τις προτεινόμενες αλλαγές στην οδηγία περί
ενημερωτικών δελτίων με σκοπό να διευκολύνονται
οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αντλούν κεφάλαια με μικρότερο κόστος.

Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, που συμπληρώνουν τη χρηματοδότηση από τις τράπεζες, όπως
οι κεφαλαιαγορές, τα επιχειρηματικά κεφάλαια, η
συμμετοχική χρηματοδότηση και ο κλάδος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, που είναι πιο διαδεδομένες σε άλλα μέρη του κόσμου, θα πρέπει
να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο στη χρηματοδότηση
επιχειρήσεων που αγωνίζονται να βρουν κεφάλαια,
ιδίως μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων. Η
μεγαλύτερη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης είναι επωφελής για τις επενδύσεις και την
επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και καθοριστική για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθώς
μετριάζει τις επιπτώσεις ενδεχόμενων προβλημάτων στον τραπεζικό τομέα για τις επιχειρήσεις και
την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση. Για τον
λόγο αυτό, η Ένωση Κεφαλαιαγορών συμβάλλει
σημαντικά στην ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Οι-

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί την άρση
των φραγμών που εμποδίζουν τις διασυνοριακές
επενδύσεις στην ΕΕ, ώστε να διευκολύνεται η χρηματοδότηση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των έργων υποδομής ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται.

Αντιµετωπίζοντας τους
κινδύνους για την
ηλεκτρική ασφάλεια στην
εργασία – η νέα ταινία µε
τον Napo

σελ. 4
Μακροχρόνια ανεργία
Η Ευρώπη παίρνει µέτρα
για να βοηθήσει
12 εκατοµµύρια
µακροχρόνια ανέργους
να επιστρέψουν
στην εργασία

σελ. 5 - 6
Ένας χρήσιµος Οδηγός
της ΕΕ για την σήµανση CE
των δοµικών προϊόντων,
βήµα - βήµα

σελ. 6

Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει επίσης δύο διαβουλεύσεις σχετικά με τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και τα καλυμμένα ομόλογα.
Σύμφωνα δε με τις αρχές της βελτίωσης της νομοθεσίας, η Επιτροπή ξεκινά επίσης μια πρόσκληση
υποβολής στοιχείων σχετικά με τις σωρευτικές επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας, επιδιώκοντας να διασφαλίσει ότι αυτή θα εφαρμόζεται
σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε
χωρίς (για παράδειγμα) αλληλεπικαλυπτόμενες
απαιτήσεις αναφοράς ή αντιφάσεις μεταξύ των διαφόρων νομοθετικών πράξεων.
Ο γενικός στόχος της Επιτροπής για την Ένωση Κε-

Συνέχεια στη σελ. 3

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
χαιρετίζει το νέο
θεµατολόγιο 2030 των
Ηνωµένων Εθνών για
τη βιώσιµη ανάπτυξη

σελ. 7 - 8
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πληροφορίες

Η Υπηρεσία Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης
Κύπρου έχει σκοπό να δείξει ότι με τη σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση,
μπορεί να βοηθήσει στη συνεχή οικονομική ανάπτυξη και προώθηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην νέα Ευρωπαϊκή
αγορά.
Το Ενημερωτικό Δελτίο «Οι Επιχειρήσεις
πιο κοντά στην Ευρώπη» είναι ένα μηνιαίο
έντυπο στο οποίο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες όπως πρόσφατη κοινοτική νομοθεσία, εμπορικές συνεργασίες από άλλα
Κράτη Μέλη της Ε.Ε., και νέα σχετικά με
την πολιτική της Ε.Ε. για τις επιχειρήσεις.
Ευελπιστούμε πως οι ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις θα βρουν τις πληροφορίες
μας υποβοηθητικές στις καθημερινές τους
δραστηριότητες.
Με εκτίμηση,
Στάλω Δημοσθένους
Συντονίστρια Yπηρεσιών Eνημέρωσης:
Ευρωπαϊκό Κέντρο
Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Οι επιχειρήσεις πιο κοντά
στην Ευρώπη
Μηνιαία έκδοση
του ΚΕΒΕ και της
Υπηρεσίας Ενημέρωσης
του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Επιχειρηματικής
Στήριξης Κύπρου
Διεύθυνση: 38 Γρίβα Διγενή
και Δεληγιώργη 3, T.K. 21455,
1509, Λευκωσία
Tηλ: 22889800
Φαξ: 22661044
www.bsccyprus.org.cy
e-mail: info.bsccy@ccci.org.cy
Yπεύθυνοι ύλης:
Στάλω Δημοσθένους,
Μαρία Κωνσταντίνου,
Μιχάλης Πρωτοπαπάς
Δημοσιογραφική
και τεχνική επιμέλεια:

fmw financial media way
Αρμενίας 23Β,
Γραφείο 101, 2003,
Στρόβολος Λευκωσία
τηλ: 22342005,
Fax: 22342006
email: info@fmw.com.cy
www.fmw.com.cy
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Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ε.Ε.
Συμπληρώνοντας τον πιο κάτω πίνακα, θα λάβετε την πιο πρόσφατη
πληροφόρηση (Ανακοινώσεις / Εκδόσεις) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για
τα θέματα που σας ενδιαφέρουν. Παρακαλώ επιλέξτε μέχρι τρία (3) θέματα.
Δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κοινωνικά θέματα

Δίκαιο και δικαιοσύνη

Πληροφόρηση - Παιδεία -

Εξωτερικές σχέσεις/ Διεθνής Πολιτική

Πολιτιστικά θέματα - Αθλητισμός

Εμπόριο – Ανταγωνισμός:
Εμπορική Πολιτική & Πολιτική
Ανταγωνισμού
Ελεύθερη Κυκλοφορία Εμπορευμάτων
Οικονομία - Δημοσιονομικά θέματα:
Οικονομική Πολιτική
Φορολογία

Γεωργία - Δασοκομία - Αλιεία
Βιομηχανία - Επιχειρήσεις - Υπηρεσίες
Ενέργεια
Μεταφορές
Περιβάλλον - Οικολογία
Επιστημονική και τεχνολογική έρευνα
(Βιομηχανική Έρευνα, ICT,
Τεχνολογία Τροφίμων)
Στατιστικές

Όνομα Εταιρείας/Οργανισμού: ..................................................................................
Όνομα Υπευθύνου: .....................................................................................................
Δραστηριότητα Εταιρείας: ...........................................................................................
Διεύθυνση:...................................................................................................................
Τ. Τομέας: ...................................... Τ. Θυρίδα: ...........................................................
Τηλ.: ........................................... Ηλεκτρ. Διεύθυνση: ................................................
Αποστείλετε το απόκομμα αυτό στο Fax 22661044 ή στο ΚΕΒΕ,
υπόψη Μαρίας Κωνσταντίνου, T.Θ. 21455, 1509, Λευκωσία.
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Συνέχεια απο σελ. 1
φαλαιαγορών είναι να δημιουργηθούν ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους επενδυτές, να
συνδεθεί η χρηματοδότηση με την ευρύτερη
οικονομία και να δοθεί ώθηση σε ένα ανθεκτικότερο χρηματοπιστωτικό σύστημα πιο ολοκληρωμένο και περισσότερο ανταγωνιστικό. Η
προσέγγισή μας θα είναι ρεαλιστική, σταδιακή
και θα βασίζεται σε εμπεριστατωμένη οικονομική ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Γίρκι Κάταϊνεν, αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την
Ανταγωνιστικότητα δήλωσε: «Το σπουδαιότερο μέρος του Επενδυτικού Σχεδίου για την
Ευρώπη είναι η εξάλειψη των εμποδίων στις
επενδύσεις μέσω της εμβάθυνσης της ενιαίας
αγοράς. Κατά τη διάρκεια των επαφών μου με
τους πολίτες, έχω ακούσει πολλές φορές ότι
οι ασφαλιστικές εταιρείες δυσκολεύονται να
επενδύσουν σε έργα υποδομής. Ελπίζω ότι με
την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού για τη Φερεγγυότητα ΙΙ θα υπάρξουν
τα κατάλληλα κίνητρα για υγιείς επενδύσεις.»
Ο επίτροπος Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και
Ένωσης Κεφαλαιαγορών Τζόναθαν Χιλ δήλωσε: «Στόχος μου είναι η Ένωση Κεφαλαιαγορών να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και τις ΜΜΕ ιδιαίτερα, να έχουν στη
διάθεσή τους ευρύτερο φάσμα χρηματοδοτικών πόρων. Θέλω να προσφέρω στις ΜΜΕ
περισσότερες επιλογές για την επένδυση των
κεφαλαίων τους. Θέλω να εξαλείψω τα εμπόδια ώστε να διευκολυνθεί η ελεύθερη ροή κεφαλαίων και στα 28 κράτη μέλη.»
Ιστορικό
Τον Φεβρουάριο του 2015 η Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση σχετικά με τα μέτρα
που χρειάζονται για την ενεργοποίηση των
επενδύσεων στην ΕΕ και τη δημιουργία μιας
ενιαίας αγοράς κεφαλαίων (IP/15/4433,
MEMO/15/4434), καθώς και συναφείς διαβουλεύσεις σχετικά με την οδηγία περί ενημερωτικών δελτίων και την τιτλοποίηση. Η
Επιτροπή συγκέντρωσε πληθώρα παρατηρήσεων από επιχειρήσεις, επενδυτές, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, εθνικά κοινοβούλια, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και
Ευρωπαίους πολίτες.
Από τις πάνω από 700 απαντήσεις που ελήφθησαν προέκυψε σαφώς η ευρεία υποστήριξη για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (δείτε
τις απαντήσεις εδώ). Μετά τη διαβούλευση
πραγματοποιήθηκε διάσκεψη υψηλού επιπέδου στις 8 Ιουνίου 2015.
Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης έδειξαν
ότι μια ενιαία αγορά κεφαλαίων θα συνέβαλλε
στη στήριξη μεγαλύτερου διασυνοριακού επιμερισμού του κινδύνου, στη δημιουργία βαθύτερων αγορών με μεγαλύτερη ρευστότητα και
στη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδό-

τησης της οικονομίας. Όσοι συμμετείχαν στη
διαβούλευση τάχθηκαν υπέρ της σταδιακής
προσέγγισης που προτείνεται στην Πράσινη
Βίβλο.
Το σχέδιο δράσης διαρθρώνεται γύρω από τις
ακόλουθες βασικές αρχές:
• Δημιουργία περισσοτέρων ευκαιριών για
τους επενδυτές: η Ένωση Κεφαλαιαγορών
αναμένεται να συμβάλει στην κινητοποίηση
κεφαλαίων στην Ευρώπη και στη διοχέτευσή τους σε επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
καθώς και σε έργα υποδομής που τα χρειάζονται για να επεκταθούν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Αναμένεται επίσης
να δώσει καλύτερες επιλογές στα νοικοκυριά για την κάλυψη των συνταξιοδοτικών
τους στόχων.
• Σύνδεση της χρηματοδότησης με την
πραγματική οικονομία: η Ένωση Κεφαλαιαγορών είναι ένα κλασικό σχέδιο ενιαίας
αγοράς προς όφελος και των 28 κρατών
μελών. Τα κράτη μέλη έχουν πολλά να κερδίσουν από τη διοχέτευση κεφαλαίων και
επενδύσεων στα έργα τους.

Τιτλοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία
δημιουργείται ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο, κατά κανόνα από έναν δανειστή όπως
μια τράπεζα, με τη συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. δάνεια αγοράς αυτοκινήτου ή δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις)
που μπορούν να αγοράσουν οι επενδυτές.
Αυτό διευκολύνει την πρόσβαση σε ευρύτερο
φάσμα επενδυτών, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ρευστότητα και να απελευθερώνονται
κεφάλαια από τις τράπεζες για τη χορήγηση νέων δανείων. Η Επιτροπή προτείνει ένα
απλό, διαφανές και τυποποιημένο κανονιστικό
πλαίσιο τιτλοποίησης, το οποίο θα υπόκειται
στον κατάλληλο εποπτικό έλεγχο. Σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, εάν η έκδοση
τίτλων ανερχόταν εκ νέου στον μέσο όρο της
πριν από την κρίση, θα απέφερε πρόσθετη
χρηματοδότηση ύψους 100-150 δισεκ. ευρώ
για την οικονομία.

Νέοι κανόνες σχετικά με τη μεταχείριση των
έργων υποδομής στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας II

• Εμβάθυνση της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και τόνωση του ανταγωνισμού:
η Ένωση Κεφαλαιαγορών αναμένεται να
οδηγήσει σε μεγαλύτερο διασυνοριακό
επιμερισμό του κινδύνου και σε αγορές με
μεγαλύτερη ρευστότητα, η οποία θα εμβαθύνει τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση, θα
μειώσει το κόστος και θα αυξήσει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Οι επενδύσεις σε έργα υποδομής είναι απαραίτητες για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και της ανάπτυξης στην Ευρώπη,
αλλά τέτοια έργα απαιτούν μεγάλα ποσά μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης. Ο ασφαλιστικός κλάδος είναι καλά εξοπλισμένος για
να παρέχει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση
μέσω επενδύσεων σε μετοχές, καθώς και δάνεια για έργα υποδομής. Η Επιτροπή επιθυμεί την άρση των αδικαιολόγητων εμποδίων
προληπτικής εποπτείας, ώστε οι ασφαλιστικοί
φορείς να παίζουν σημαντικό ρόλο στα ευρωπαϊκά έργα υποδομής. Με βάση τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και
Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), η ισχύουσα νομοθεσία δημιουργεί μια ξεχωριστή
κατηγορία περιουσιακών στοιχείων υποδομής
και μειώνει το ύψος των κεφαλαίων που πρέπει να κατέχουν οι ασφαλιστικοί φορείς για
την κάλυψη των επενδύσεών τους με δανειακά και ίδια κεφάλαια σε επιλέξιμα έργα υποδομής.

Κυριότερα βραχυπρόθεσμα μέτρα είναι τα
εξής:

Δημόσια διαβούλευση για τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου

Νέοι κανόνες σχετικά με την τιτλοποίηση

Μικρές και μεσαίες μη εισηγμένες στο χρη-

• Οικοδόμηση ενός ισχυρότερου και ανθεκτικότερου χρηματοπιστωτικού συστήματος: άνοιγμα ενός ευρύτερου φάσματος
πηγών χρηματοδότησης και περισσότερων
μακροπρόθεσμων επενδύσεων, ώστε να
διασφαλίζεται ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της ΕΕ δεν θα επηρεάζονται πλέον
από χρηματοπιστωτικούς κραδασμούς όπως
επηρεάστηκαν κατά την τελευταία κρίση.

Συνέχεια στη σελ. 4
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θέματα

Συνέχεια απο σελ. 3
ματιστήριο εταιρείες συχνά δυσκολεύονται να
λάβουν κανονική χρηματοδότηση μέσω τραπεζικών δανείων και δεν έχουν πρόσβαση σε
κεφάλαια μέσω χρηματιστηριακών αγορών:
εναλλακτικές λύσεις όπως τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου μπορούν να τις βοηθήσουν να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν. Οι
ισχύοντες κανόνες, οι κανονισμοί για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Επιχειρηματικού Κεφαλαίου
(EuVECA) και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (EuSEF), θεσπίζουν
δύο είδη ταμείων συλλογικών επενδύσεων,
που σκοπό έχουν να κάνουν τις επενδύσεις
σε μη εισηγμένες ΜΜΕ ευκολότερες και πιο
ελκυστικές για τους ιδιώτες αποταμιευτές. Στη
διαβούλευση αυτή θα διερευνηθεί αν στοχευμένες τροποποιήσεις των κανονισμών αυτών
θα μπορούσαν να συμβάλουν στην προώθηση
αυτών των επενδυτικών ταμείων. Η διαβούλευση θα καλύψει θέματα όπως τους περιορισμούς ως προς το ποιος θα μπορεί να διαχειρίζεται τα ταμεία, το επίπεδο της κατώτατης
επένδυσης 100.000 ευρώ για τους επενδυτές, και το κατά πόσον οι διαχειριστές εκτός
ΕΕ θα μπορούν να προσφέρουν EuVECA ή
EuSEF. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις
6 Ιανουαρίου 2016.

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα καλυμμένα ομόλογα
Τα καλυμμένα ομόλογα είναι ένα σημαντικό
εργαλείο μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης
σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς διοχετεύουν χρηματοδοτήσεις στην αγορά ακινήτων και
στον δημόσιο τομέα. Τα ευρωπαϊκά πιστωτικά
ιδρύματα βρίσκονται στην παγκόσμια πρωτοπορία όσον αφορά την έκδοση καλυμμένων
ομολόγων, αλλά η αγορά είναι σήμερα κατακερματισμένη σε εθνικό επίπεδο, γεγονός που
εμποδίζει την τυποποίηση των διαδικασιών
έκδοσης και δημοσιοποίησης και δημιουργεί

εμπόδια σε συγκροτημένες, προσιτές αγορές
με υψηλή ρευστότητα, ιδίως σε διασυνοριακό
επίπεδο. Η Επιτροπή θα διενεργήσει διαβουλεύσεις σχετικά με ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο
για τα καλυμμένα ομόλογα. Το πλαίσιο αυτό
θα μπορούσε να βασιστεί σε εθνικά καθεστώτα που λειτουργούν αποτελεσματικά χωρίς να
τα διαταράξει, καθώς και σε υψηλής ποιότητας πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές της αγοράς. Η διαβούλευση, που ολοκληρώνεται στις
6 Ιανουαρίου 2016, θα επιδιώξει επίσης να
συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με τη χρήση
των δομών των καλυμμένων ομολόγων για τη
στήριξη δανείων προς τις ΜΜΕ. Μόλις λήξει η
διαβούλευση, η Επιτροπή θα αποφασίσει κατά
πόσον απαιτείται δράση σε επίπεδο ΕΕ.

Σωρευτικές επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας
Η Επιτροπή ξεκίνησε «πρόσκληση υποβολής
στοιχείων» με σκοπό τη συγκέντρωση σχολίων
και την αξιολόγηση των σωρευτικών επιπτώσεων και της αλληλεπίδρασης των ισχυόντων
δημοσιονομικών κανόνων. Μέσω της διαβούλευσης, η Επιτροπή επιδιώκει να εντοπίσει
πιθανές αντιφάσεις, ασάφειες και κενά των
δημοσιονομικών κανόνων, καθώς και περιττές
κανονιστικές επιβαρύνσεις και παράγοντες
που επηρεάζουν αρνητικά τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και την ανάπτυξη.
Περισσότερες πληροφορίες:
Σχέδιο δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών
(http://ec.europa.eu/finance/capital-marketsunion/index_en.htm#action-plan)
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securitisation/index_en.htm#150930)
Τροποποιημένη νομοθεσία για τη Φερεγγυότητα II
(http://ec.europa.eu/finance/insurance/
solvency/solvency2/index_en.htm#150930)
Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα κεφάλαια
επιχειρηματικού κινδύνου
(http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/
venture-capital-funds/index_en.htm)
Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα καλυμμένα ομόλογα
(http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/
covered-bonds/index_en.htm)
Σωρευτικές επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας
(http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/
financial-regulatory-framework-review/index_
en.htm)
Ένωση κεφαλαιαγορών
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO15-5732_en.htm
MEMO σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό για τη Φερεγγυότητα ΙΙ
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO15-5734_en.htm
MEMO σχετικά με τις σωρευτικές επιπτώσεις
της χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας

Πρόταση τιτλοποίησης

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO15-5735_en.htm

(http://ec.europa.eu/finance/securities/

Ιστότοπος της Ένωσης Κεφαλαιαγορών

Αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους
για την ηλεκτρική ασφάλεια στην εργασία

Τ

• H νέα ταινία με τον Napo σε…κίνδυνο ηλεκτροπληξίας

ο ηλεκτρικό ρεύμα είναι γνώριμο και αναπόσπαστο τμήμα
της καθημερινής και της εργασιακής μας ζωής. Παρόλα αυτά, ο
ακατάλληλος χειρισμός του μπορεί να
προκαλέσει υλικές καταστροφές ή ακόμη
τον θάνατο ή τον τραυματισμό εργαζομένων. Λαμβάνοντας απλές προφυλάξεις
μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά τον
κίνδυνο τραυματισμού κατά την εργασία
με ηλεκτρικό ρεύμα ή κοντά σε ηλεκτρικό
ρεύμα.

παρέχει συμβουλές σε θέματα πρόληψης
και ασφάλειας.

Η ταινία «Ο Napo σε…κίνδυνο ηλεκτροπληξίας!» παρουσιάζει τους συνήθεις κινδύνους που συνδέονται με το
ηλεκτρικό ρεύμα και τις πηγές τους και

Σκοπός της συγκεκριμένης ταινίας, όπως
και των υπολοίπων ταινιών με τον Napo,
είναι να ευαισθητοποιήσει σχετικά με
τους κινδύνους στον χώρο εργασίας, να

ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο και να
συμβάλλει στην υιοθέτηση ασφαλέστερων εργασιακών πρακτικών.
Δείτε τον Napo σε…κίνδυνο ηλεκτροπληξίας
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Μακροχρόνια ανεργία
Η Ευρώπη παίρνει μέτρα για να βοηθήσει
12 εκατομμύρια μακροχρόνια ανέργους
να επιστρέψουν στην εργασία

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε
κατευθύνσεις στα κράτη μέλη,
ώστε να βοηθήσουν καλύτερα τους μακροχρόνια ανέργους να επιστρέψουν στην εργασία. Έπειτα από την
επανεκκίνηση της πρωτοβουλίας για την
απασχόληση των νέων τον Μάιο, αυτή είναι μία ακόμη συγκεκριμένη πρωτοβουλία
στο πλαίσιο του ευρύτερου οικονομικού και
κοινωνικού θεματολογίου της Επιτροπής
Juncker, που προσπαθεί να ενισχύσει τη
δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική ανάκαμψη και την κοινωνική δικαιοσύνη
στην Ευρώπη.
Περισσότεροι από 12 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη είναι άνεργοι εδώ και
περισσότερο από έναν χρόνο. Παρά την οικονομική ανάκαμψη και τα σημάδια βελτίωσης στην αγορά εργασίας της ΕΕ, ο αριθμός
τους έχει διπλασιαστεί από το 2007 ως το
2014 και αντιπροσωπεύουν πλέον το ήμισυ
του συνολικού αριθμού ανέργων. Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη έχει δυνατότητες δημιουργίας εκατομμυρίων νέων
θέσεων εργασίας. Ωστόσο, ακόμη και όταν
δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, είναι
συχνά πολύ δύσκολο για τους μακροχρόνια
ανέργους να επανενταχθούν με επιτυχία
στην αγορά εργασίας. Γι’ αυτό, η πρόταση
σύστασης του Συμβουλίου που υποβλήθηκε
προβλέπει ότι όλα τα άτομα που αναζητούν
εργασία και τα οποία είναι άνεργα πάνω
από 12 μήνες θα λάβουν ατομική αξιολόγηση και συμφωνία ένταξης στην εργασία, η
οποία θα τους προσφέρει ένα συγκεκριμένο
και εξατομικευμένο σχέδιο επανόδου στην
εργασία, πριν συμπληρώσουν 18 μήνες
ανεργίας.
Η κα Marianne Thyssen, επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, δήλωσε: «Η μακροχρόνια ανεργία
είναι ένα από τα δυσκολότερα και οξύτερα
προβλήματα που προκάλεσε η οικονομική
κρίση, αφού πλήττει περισσότερα από 12
εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη. Εκθέτει
ένα ολοένα μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού μας στον κίνδυνο της φτώχειας και

του κοινωνικού αποκλεισμού. Πρέπει να κάνουμε κάτι για ξαναφέρουμε τους ανθρώπους αυτούς στην εργασία. Δεν μπορούμε
να επαναπαυθούμε σε μια οικονομική ανάκαμψη που αφήνει πίσω τόσους πολλούς
Ευρωπαίους. Είμαι βέβαιη ότι η πρόταση θα
φέρει αισθητά θετικά αποτελέσματα γι’αυτούς τους ανθρώπους, με την πλήρη υποστήριξη των κρατών μελών, των κοινωνικών
εταίρων και των εργοδοτών.»
Η πρόταση εξετάζει τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους μακροχρόνια ανέργους
με σκοπό την επανένταξή τους στην αγορά
εργασίας και προτείνει συγκεκριμένες δράσεις για την ενίσχυσή τους. Αντλεί στοιχεία
από τις βέλτιστες πρακτικές που συγκεντρώθηκαν από τα κράτη μέλη.
Προτείνει τρία βασικά βήματα:
• Ενθάρρυνση την εγγραφής των μακροχρόνια ανέργων σε υπηρεσία απασχόλησης.
• Ατομική και διεξοδική αξιολόγηση του
κάθε εγγεγραμμένου μακροχρόνια ανέργου, το αργότερο μετά από 18 μήνες
ανεργίας, με σκοπό να εντοπιστούν οι
ανάγκες και οι δυνατότητές του.
• Προσφορά συμφωνίας ένταξης στην
εργασία σε όλους τους εγγεγραμμένους
μακροχρόνια ανέργους το αργότερο μετά
από 18 μήνες ανεργίας.
Η συμφωνία ένταξης στην εργασία θα συνίσταται σε ένα εξατομικευμένο σχέδιο για
την επάνοδο του μακροχρόνια ανέργου στην
εργασία. Μπορεί να περιλαμβάνει, ανάλογα με τις υπάρχουσες υπηρεσίες σε κάθε
κράτος μέλος: καθοδήγηση, βοήθεια για
την αναζήτηση απασχόλησης, μετεκπαίδευ-

ση και επιμόρφωση, καθώς και στήριξη για
τη στέγαση, τις μεταφορές, τις υπηρεσίες
παιδικής μέριμνας και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης ή αποκατάστασης. Η στήριξη
θα πρέπει να παρέχεται μέσω ενός ενιαίου
σημείου επαφής, ώστε να εξασφαλίζεται η
συνέχεια και η συνοχή της ενίσχυσης. Θα
πρέπει επίσης να καθορίζονται σαφώς τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τόσο των
ανέργων όσο και των οργανισμών που παρέχουν στήριξη.
Η πρόταση ζητά επίσης την ενεργό συμμετοχή των εργοδοτών, μέσω συμπράξεων
με τις δημόσιες αρχές, προβλέποντας μεγαλύτερη προσφορά υπηρεσιών γι’αυτούς,
καθώς και την παροχή στοχοθετημένων οικονομικών κίνητρων.
Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν τις
συστάσεις αυτές με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Η πρόταση της Επιτροπής θα υποβληθεί
τώρα στο Συμβούλιο για να συζητηθεί και
να εγκριθεί. Η εφαρμογή των μέτρων που
περιγράφονται στη σύσταση θα ξεκινήσει
μόλις τα κράτη μέλη καταλήξουν σε συμφωνία.
Ιστορικό
Οι μακροχρόνια άνεργοι αντιπροσωπεύουν
σήμερα το 5 % του ενεργού πληθυσμού.
Το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων στον
ενεργό πληθυσμό παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών μελών: είναι
από 1,5 % στην Αυστρία έως 19,5 % στην
Ελλάδα.
Όσο μεγαλύτερο διάστημα παραμένουν οι
άνθρωποι εκτός της αγοράς εργασίας, τόσο
δυσκολότερο γίνεται για αυτούς να επαναπροσληφθούν. Από τα 12 εκατομμύρια μακροχρόνια ανέργων στην ΕΕ, ένα ποσοστό
μεγαλύτερο του 60 % βρίσκεται εκτός εργασίας δύο χρόνια συνεχώς. Κάθε χρόνο,
ένας στους πέντε παύει να αναζητά εργασία
και καθίσταται ανενεργός. Αυτό συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο φτώχειας και κοινωνιΣυνέχεια στη σελ. 6

6

Οκτώβριος 2015

θέμα

Συνέχεια απο σελ. 5

κού αποκλεισμού των ανέργων και των οικογενειών τους.
Παρόλο που αντιπροσωπεύουν το ήμισυ
των ανέργων, υπολογίζεται ότι μόνο το 20
% των ενεργητικών προγραμμάτων για την
αγορά εργασίας απευθύνεται σε μακροχρόνια άνεργους και σε πολλά κράτη μέλη δεν
έχουν πρόσβαση σε εξατομικευμένες υπηρεσίες. Στα προγράμματα που προσφέρονται σε μακροχρόνια ανέργους συχνά δεν
υπάρχει επαρκής συμμετοχή των εργοδοτών. Μόνο το ένα τρίτο των κρατών μελών
συντονίζουν τη δράση των υπηρεσιών απασχόλησής τους και των κοινωνικών υπηρεσιών τους.

Ορισμένα μέτρα έχουν ήδη θεσπιστεί σε
επίπεδο ΕΕ:
• Διατυπώνονται συστάσεις στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, της ετήσιας διαδικασίας συντονισμού της οικονομικής
πολιτικής.
• Έως 10 % της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη των μακροχρόνια ανέργων την περίοδο 20142020.
• Το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης συνεργάζεται για την
ανταλλαγή καλών πρακτικών.
Η σύσταση που παρουσιάζεται σήμερα θα
συμπληρώσει και θα ενισχύσει αυτές τις

δραστηριότητες.
Για περισσότερες πληροφορίες
Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για
την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην
αγορά εργασίας
Μακροχρόνια ανεργία: Πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου - συχνές ερωτήσεις
Δελτίο χώρας: μακροχρόνια ανεργία στην
ΕΕ
ΓΔ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων: Ειδήσεις
Η μακροχρόνια ανεργία με απλά λόγια - βίντεο

Ένας χρήσιμος Οδηγός της ΕΕ για την σήμανση
CE των δομικών προϊόντων, βήμα - βήμα

Ε

άν διαβάζετε το παρόν φυλλάδιο το πιο πιθανό είναι ότι
ενδιαφέρεστε για την εμπορία δομικών προϊόντων στην ΕΕ.
Στον παρόντα οδηγό θα βρείτε επεξηγήσεις για τα βήματα που πρέπει να
ακολουθήσετε για τη σήμανση CE ενός
νέου δομικού προϊόντος. Ο οδηγός επεξηγεί επίσης τι να κάνετε αν το προϊόν
αλλάζει (διαδικασίες, πρώτες ύλες, δοκιμές κ.λπ.): αυτό το γεγονός καθιστά
αναγκαία την αναθεώρηση των απαιτούμενων εγγράφων. Ενώ οι κανόνες της
σήμανσης CE έχουν αλλάξει από την 1η
Ιουλίου 2013 και ενδέχεται να χρειαστεί
να επικαιροποιήσετε τη σήμανση CE των
προϊόντων σας, το φυλλάδιο αυτό θα
μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμο για σας.
Γιατί χρειάζομαι σήμανση CE;
Η προστιθέμενη αξία της σήμανσης CE
έγκειται στο ότι της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πρέπει να επιτρέπουν την πώληση των δομικών προϊόντων που φέρουν τη σήμανση
CE. Αυτό σημαίνει ότι οι αρμόδιες Αρχές
δεν ζητούν συμπληρωματικά σήματα ή πιστοποιητικά, πόσο μάλλον συμπληρωματικές δοκιμές.
Ως εκ τούτου, εσείς ή οι διανομείς των
προϊόντων σας είστε σε θέση να εμπορεύεστε το προϊόν σας σε οποιαδήποτε χώρα

	
  

της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς με
την ίδια τεκμηρίωση. Μαζί με τη δήλωση
επιδόσεων θα βοηθήσει επίσης τους πελάτες σας και τους τελικούς χρήστες να
ελέγχουν τις επιδόσεις του προϊόντος και
να τις συγκρίνουν με άλλα προϊόντα με
βάση την ίδια τεχνική προσέγγιση.
Όταν εσείς, ως κατασκευαστής, τοποθετήσετε τη σήμανση CE σε ένα προϊόν,
αυτό σημαίνει ότι διασφαλίζετε ότι οι επιδόσεις του προϊόντος που πωλείτε είναι οι
ίδιες με αυτές που δηλώνετε και ότι έχουν
αποκτηθεί με την εφαρμογή των ορθών
ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών

(βλ. 1.2).
Η σήμανση CE περιέχει ορισμένες βασικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και
εξασφαλίζει τη σύνδεση με άλλα συμπληρωματικά έγγραφα που περιέχουν επίσης
σημαντικές πληροφορίες. Το παρόν φυλλάδιο καλύπτει τον τρόπο κατάρτισης των
εν λόγω εγγράφων, ενώ επίσης παρέχει
ορισμένα παραδείγματα.
Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στον
Οδηγό (ελληνικά) που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδω
και σε άλλες γλώσσες εδώ
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει το νέο θεματολόγιο
2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Τ

ο θεματολόγιο 2030, ένα καθολικό πλαίσιο που θα βοηθήσει
όλες τις χώρες στην εξάλειψη
της φτώχειας και την επίτευξη βιώσιμης
ανάπτυξης μέχρι το 2030, είναι μια φιλόδοξη δέσμη 17 στόχων για τη βιώσιμη
ανάπτυξη το οποίο εγκρίθηκε σε ειδική
διάσκεψη κορυφής του ΟΗΕ στη Νέα
Υόρκη.
Το θεματολόγιο 2030 για τη βιώσιμη
ανάπτυξη καθορίζει ένα παγκόσμιο πλαίσιο για την εξάλειψη της φτώχειας και
την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης μέχρι
το 2030, λαμβάνοντας ως βάση τους
αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας
(ΑΣΧ) που εγκρίθηκαν το 2000. Ως η
πρώτη παγκόσμια συμφωνία που καθορίζει ένα καθολικό, ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης, το θεματολόγιο 2030
αποτελείται από μια φιλόδοξη δέσμη 17
στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ)
και 169 συνδεόμενων στόχων, κινητοποιεί όλες τις χώρες και τους φορείς για
την επίτευξή τους και έχει αντίκτυπο στις
εθνικές πολιτικές. Συμπεριλαμβάνει το
πρόγραμμα δράσης της Αντίς Αμπέμπα
των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο εγκρίθηκε τον Ιούλιο και καθορίζει τα διάφορα
μέσα που απαιτούνται για την υλοποίηση
του θεματολογίου 2030, όπως τους εθνικούς πόρους, την ιδιωτική χρηματοδότηση και την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια
(ΕΑΒ).
Η ΕΕ πρωτοστάτησε εξαρχής στη διαδικασία αυτή και τώρα δεσμεύεται να
προωθήσει το θεματολόγιο, τόσο στο
εσωτερικό της Ένωσης (μέσω προσεχών πρωτοβουλιών της ΕΕ όπως, μεταξύ
άλλων, τη στρατηγική για την κυκλική
οικονομία που στοχεύει στη δημιουργία
βιωσιμότερων μοντέλων παραγωγής και
κατανάλωσης) όσο και στο πλαίσιο των
εξωτερικών της πολιτικών, στηρίζοντας
τις προσπάθειες υλοποίησής του σε άλλες χώρες, κυρίως σε όσες έχουν περισσότερο ανάγκη.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος Φρανς Τίμερμανς, αρμόδιος για τη βιώσιμη ανάπτυξη
και επικεφαλής της αντιπροσωπείας της
Επιτροπής εξ ονόματος του προέδρου

Γιούνκερ, δήλωσε: «Η συμφωνία αυτή
αποτελεί ιστορική στιγμή και ένα σημαντικό βήμα προς την ανάληψη παγκόσμιας δράσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Είμαι υπερήφανος γιατί η ΕΕ ήταν εξαρχής σταθερά προσηλωμένη στην επίτευξη ενός φιλόδοξου αποτελέσματος, με
ένα καθολικό πρόγραμμα δράσης που
θα ισχύει για όλα τα κράτη, πλούσια
και φτωχά, και θα ενσωματώνει πλήρως
την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της βιωσιμότητας. Το
αποτέλεσμα αποτελεί ορόσημο, καθώς
ενώνει όλη την παγκόσμια κοινότητα
γύρω από κοινούς στόχους για ένα πιο
βιώσιμο μέλλον. Είμαστε αποφασισμένοι
να εφαρμόσουμε το θεματολόγιο 2030
το οποίο θα διαμορφώσει τις εσωτερικές
και εξωτερικές μας πολιτικές, διασφαλίζοντας ότι η ΕΕ διαδραματίζει το ρόλο
που της αναλογεί.»
Η διάσκεψη κορυφής του ΟΗΕ για την
έγκριση του νέου θεματολογίου 2030
πραγματοποιείται στην έδρα του ΟΗΕ
στη Νέα Υόρκη, στις 25-27 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή πάνω από 150
αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων απ΄
όλον τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εκπροσωπείται από τον πρώτο αντιπρόεδρο Φρανς Τίμερμανς, την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και
αντιπρόεδρο της Επιτροπής Φεντερίκα
Μογκερίνι και τον επίτροπο Διεθνούς
Συνεργασίας και Ανάπτυξης Νέβεν Μίμιτσα.

Ιστορικό
Οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας
Οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας
(ΑΣΧ) έδειξαν ότι ο καθορισμός στόχων
μπορεί να οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου πρόοδο παγκοσμίως και οδήγησαν σε αξιοσημείωτα αποτελέσματα.
Οι στόχοι αυτοί διαμόρφωσαν την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ για μια 15ετία
και η ΕΕ συνέβαλε καθοριστικά στην
επίτευξή τους. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη
της είναι, ως σύνολο, μακράν ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας
παγκοσμίως, έχοντας διαθέσει 58 δισ.
ευρώ το 2014.
Το νέο θεματολόγιο 2030
Το θεματολόγιο 2030 («Μετασχηματισμός του κόσμου μας: θεματολόγιο για
τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το
2030») συμφωνήθηκε ατύπως με συναίνεση στον ΟΗΕ φέτος τον Αύγουστο, και
παραπέμφθηκε στη διάσκεψη κορυφής
για την επίσημη έγκρισή του από τη Γενική Συνέλευση. Το πρόγραμμα δράσης
της Αντίς Αμπέμπα, που είχε συμφωνηθεί τον Ιούλιο, αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος του θεματολογίου 2030 και καθορίζει τα εργαλεία, τις πολιτικές και τους
πόρους που πρέπει να κινητοποιηθούν
για την εφαρμογή του.
Η έγκριση του θεματολογίου 2030 είναι
το επιστέγασμα μιας ευρείας τριετούς
Συνέχεια στη σελ. 8
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Συνέχεια απο σελ. 7

διαδικασίας (γνωστής ως «αναπτυξιακό θεματολόγιο για το διάστημα μετά
το 2015»), η οποία χαρακτηρίστηκε
κυρίως από μια άνευ προηγουμένου
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών
και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων.
Αποτελεί το επακόλουθο των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ), της
διάσκεψης Ρίο+20 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και των διασκέψεων για
τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Θα
συμβάλει επίσης στις διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις για μια νέα παγκόσμια
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, η
οποία πρόκειται να συναφθεί τον Δεκέμβριο στο Παρίσι.
Το νέο θεματολόγιο 2030 θα επανακαθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα
συνεργαστεί η παγκόσμια κοινότητα
προκειμένου να υλοποιήσει τη δέσμευσή της για ένα διαφορετικό μέλλον για
τους ανθρώπους και τον πλανήτη - ένα
μέλλον που θα θέσει τον κόσμο στην
πορεία της βιώσιμης ανάπτυξης. Ενώ οι
αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας (ΑΣΧ)
αφορούσαν αναπτυσσόμενες χώρες, το
θεματολόγιο 2030 είναι η πρώτη παγκόσμια συμφωνία που καθορίζει ένα καθολικό, ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης
με αποδέκτες όλες τις χώρες καθώς και
τις εθνικές πολιτικές.
Οι 17 νέοι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης
(ΣΒΑ) και οι 169 συνδεόμενοι στόχοι
επιτυγχάνουν την ισορροπία μεταξύ των
τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης - περιβαλλοντική, κοινωνική και
οικονομική - καθώς επεκτείνονται σε τομείς όπως η φτώχεια, η ανισότητα, η επισιτιστική ασφάλεια, η υγεία, η βιώσιμη
κατανάλωση και παραγωγή, η οικονομική ανάπτυξη, η απασχόληση, οι υποδομές, η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών
πόρων, η κλιματική αλλαγή, αλλά και
η ισότητα των φύλων, οι ειρηνικές και

χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και η λογοδοσία
των θεσμών.
Η νέα δέσμη στόχων θα διασφαλίσει ότι ο
πλανήτης θα εξακολουθήσει να παράγει
αποτελέσματα βάσει των προηγούμενων
ΑΣΧ και των δεσμεύσεων της διάσκεψης
του Ρίο, περιλαμβάνοντας, παράλληλα,
και στόχους σε διάφορους άλλους τομείς. Η πρόοδος που σημειώθηκε παγκοσμίως ως προς τους ΑΣΧ ήταν άνιση
και δεν επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι. Οι
γεωπολιτικές αλλαγές της τελευταίας
15ετίας μας έκαναν να συνειδητοποιήσουμε ότι μια πιο καθολική δέσμη στόχων, που προϋποθέτει ολοκληρωμένες
λύσεις, είναι τώρα καταλληλότερη. Το
νέο θεματολόγιο είναι πολύ ευρύτερο
και αφορά όλες τις χώρες. Προέκυψε
από μια πρωτοφανή συμμετοχική διαδικασία στην οποία έλαβαν μέρος άτομα
απ΄ όλον τον κόσμο.
Δεδομένου ότι αυτό το νέο θεματολόγιο
είναι μια παγκόσμια συμφωνία, η υλοποίησή του προϋποθέτει ότι θα αναλάβουν δράση όλες οι χώρες. Θα στηρίζεται από μια παγκόσμια σύμπραξη που
θα ενεργοποιήσει την ανάληψη δράσης
από κυβερνήσεις και φορείς σε όλα τα
επίπεδα. Επίσης, θα συνοδεύεται από
έναν ισχυρό μηχανισμό παρακολούθησης και αναθεώρησης μέσω του οποίου θα παρακολουθείται η πρόοδος της
υλοποίησής του και θα διασφαλίζεται η
λογοδοσία έναντι των πολιτών. Μεγάλη
καινοτομία αποτελεί ότι το θεματολόγιο
2030 αναγνωρίζει ότι η υλοποίηση της
βιώσιμης ανάπτυξης προϋποθέτει την
ταυτόχρονη πρόοδο σε τρία μέτωπα και
την από κοινού, ολοκληρωμένη αντιμετώπιση οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων.
Για την επιτυχή υλοποίησή του θα

απαιτηθεί κινητοποίηση κάθε είδους
πόρων, εθνικών και διεθνών, δημόσιων
και ιδιωτικών. Όλες οι χώρες θα πρέπει
να συνεισφέρουν στο μέτρο που τους
αναλογεί, λαμβανομένων υπόψη του
αναπτυξιακού τους επιπέδου, της κατάστασής τους και των δυνατοτήτων τους.
Ο ενστερνισμός του θεματολογίου και η
ανάληψη ευθύνης σε εθνικό επίπεδο θα
είναι μείζονος σημασίας για την υλοποίησή του.
Περισσότερες πληροφορίες:
Ενημερωτικό δελτίο για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας (ΑΣΧ) - Τι
έχει επιτύχει η ΕΕ;
(http://europa.eu/rapid/press-release_
MEMO-15-5712_en.htm)
Ενημερωτικό δελτίο για τους στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης και το θεματολόγιο
για μετά το 2015:
(http://europa.eu/rapid/press-release_
MEMO-15-5709_en.htm)
Φυλλάδιο για τη συνεισφορά της ΕΕ
στους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας (κύρια αποτελέσματα από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής):
EN: (http://ec.europa.eu/europeaid/euscontribution-millennium-developmentgoals-key-results-european-commissionprogrammes-0_en)
Φυλλάδιο για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας βιώσιμης ανάπτυξης μετά το
2015: Παρουσίαση των βασικών συνεισφορών της ΕΕ:
(https://ec.europa.eu/europeaid/financingglobal-sustainable-development-after2015-illustrations-key-eu-contributions_
en)

Ζητήστε το δωρεάν Ενημερωτικό Δελτίο του OSHA
Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το δωρεάν ηλεκτρονικό μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο το οποίο εκδίδει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία , παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε
την πιο κάτω ιστοσελίδα (http://osha.europa.eu/el/news/oshmail)
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Επιχειρηματικές συνεργασίες
Business Co operations
•Profile ID: BRPL20150904001

A Polish wholesaler of products for household
appliances, kitchenware, porcelain, glass and plastics
is looking for a manufacturer of these products in
Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic
and others and offers itself as a distributor.

supermarket chains, non residential catering. It is
looking for producers / providers of fresh home meal
replacement (HMR) products certified BRC or IFS,
able to work with big supermarket chains in terms of
volume and packaging, as well as to produce under
private label.

•Profile ID: BRBG20150617001

•Profile ID: BRUK20150907003

A Bulgarian veterinary pharmacy is offering its
services as distributor to producers/distributors
of veterinary products and tools, insecticides and
biocides, identification chips for pets and livestock,
etc. from Poland, Romania, Greece and Cyprus.

•Profile ID: BOPT20150601001

Portuguese company designing, manufacturing and
installing standard/non-standard fencing (3D panels,
posts, accessories, 2D industrial single panels/
meshes) is looking for representatives/distributors for
direct sales and representation of its products.

•Profile ID: BOPL20150520002

A Polish IT producer and integrator of systems
using electronic smart card technologies is offering
subcontracting services in the field of creating and
integrating of ICT systems for universities, public
institutions, companies, energetic and building
branch, creating of solutions based on smart card
technology, comprehensive implementing of Data
Centres facilities, implementing Data Security policy
solutions (backup, archiving, matrices) Internet
access and power supply.

•Profile ID: BRFR20131120001

A French company based in Northern France is a sales
and sourcing agency. It sells French food products
to export retailers and group restauration, and finds
food products for French retailers: contacts with big

A British recruitment agency with more than 30
years experience in staffing healthcare professionals,
particularly doctors and nurses for work in the NHS,
is looking for partner organisations to help them place
nurses and doctors in the UK. The objective is to
work with recruitment agencies in selected European
countries as well as Canada and the USA via services
agreement.

•Profile ID: BRUK20150710001

A UK based trade intermediary is looking to go into
a distribution agreement with a suitable partner
to import refined corn oil. Packing should be in
polyethylene terephthalate (PET), plastic pouch,
drums and in bulk (flexi-tanks). The client is looking
for partners who can supply large volumes for
exportation to Europe, Asia and Africa.

•Profile ID: 20121205009

A Romanian distributor of heating equipment and
supplies and other industrial products offers its trade
services to foreign producers.
Please contact:
Mrs. Maria Constantinou,
European Business Support Centre – Cyprus
Enterprise Europe Network
Tel: +357 22 889749,Fax: +357 22 661044

Email: maria@ccci.org.cy

Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Το έντυπο “Επιχειρήσεις στην Ευρώπη” αποτελεί ένα έγκυρο εργαλείο ενημέρωσης για τη δράση και τις πολιτικές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του είναι να ενημερώνει έγκυρα και τεκμηριωμένα για το νομικό πλαίσιο,
τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και γενικά για το οικονομικό γίγνεσθαι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται αποτελούν αναδημοσίευση από επίσημες πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και άλλων διεθνών και τοπικών οργανισμών.
Ως εκ τούτου η Συντακτική Επιτροπή του εντύπου δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λανθασμένες πληροφορίες,
τις οποίες ωστόσο προσπαθούμε να αποφεύγουμε ή να διορθώνουμε.

