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Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη
Η Επιτροπή προτείνει νέους φορολογικούς
κανόνες, για τη στήριξη του ηλεκτρονικού
εμπορίου και των διαδικτυακών
επιχειρήσεων στην ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την 1η Δεκεμβρίου 2016 σειρά μέτρων για τη βελτίωση
του φορολογικού περιβάλλοντος όσον αφορά τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για τις
επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ. Οι προτάσεις θα καταστήσουν ευκολότερες τις
αγοραπωλησίες προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου για τους καταναλωτές και τις
επιχειρήσεις, ιδίως τις νεοφυείς και τις μικρομεσαίες.
Με τη δημιουργία μιας πύλης που θα λειτουργεί σε ολόκληρη
την ΕΕ και θα επιτρέπει την ηλεκτρονική καταβολή του ΦΠΑ
(«One Stop Shop») θα μειωθούν σημαντικά τα έξοδα που
αφορούν τη συμμόρφωση σε θέματα ΦΠΑ, με αποτέλεσμα
εξοικονόμηση για τις επιχειρήσεις ύψους 2,3 δισ.€ ανά έτος στο
σύνολο της ΕΕ. Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν επίσης ότι ο
ΦΠΑ καταβάλλεται στο κράτος μέλος του τελικού καταναλωτή,
με αποτέλεσμα τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών
εσόδων μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Οι προτάσεις αναμένεται
να συνδράμουν τα κράτη μέλη στην ανάσχεση της απώλειας
ΦΠΑ από τις αγορές μέσω του διαδικτύου η οποία εκτιμάται
ότι σήμερα ανέρχεται σε 5 δισ. € ανά έτος. Οι εκτιμώμενες
απώλειες εσόδων είναι πιθανό να φθάσουν τα 7 δισ. € έως το
2020 και είναι καθοριστικής σημασίας η άμεση λήψη μέτρων.
Συνέχεια στη σελ. 2

διαβάστε
Περισσότερα από 220 εκατ. ευρώ επενδύει η
Επιτροπή σε έργα πράσινης οικονομίας και
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
στα κράτη μέλη
σελ. 4 - 6

Η καλή διαχείριση της επαγγελματικής
ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) είναι επωφελής
για τις επιχειρήσεις
σελ. 7 – 8

Η Επιτροπή προτείνει νέα προσέγγιση για
την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων
στην Ευρώπη:
Προώθηση της έγκαιρης αναδιάρθρωσης
για τη στήριξη της ανάπτυξης και των
θέσεων εργασίας
σελ. 9 - 10
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Τέλος, η Επιτροπή τηρεί τη δέσμευσή της να δώσει
στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να εφαρμόζουν στις
ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις, όπως ηλεκτρονικά βιβλία
και διαδικτυακές εφημερίδες, το ίδιο ποσοστό ΦΠΑ
με αυτό που εφαρμόζεται στα έντυπα ισοδύναμα των
δημοσιεύσεων αυτών, καταργώντας επομένως διατάξεις
που απέκλειαν τις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις από την
φορολογική ευνοϊκή μεταχείριση που προσφέρεται στις
παραδοσιακές έντυπες δημοσιεύσεις.

δράσης για τον ΦΠΑ, με στόχο μια ενιαία αγορά της ΕΕ για
τον ΦΠΑ.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Άντρους
Άνσιπ, αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά,
δήλωσε σχετικά: «Τηρούμε τις υποσχέσεις μας να
απελευθερώσουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο στην
Ευρώπη. Έχουμε ήδη διατυπώσει προτάσεις με στόχο να
καταστεί η αποστολή δεμάτων πιο προσιτή οικονομικά
και πιο αποτελεσματική, να προστατεύονται καλύτερα
οι καταναλωτές όταν πραγματοποιούν αγορές μέσω
του διαδικτύου και να αντιμετωπιστεί ο αδικαιολόγητος
γεωγραφικός αποκλεισμός. Τώρα απλοποιούμε τους
κανόνες για τον ΦΠΑ: είναι το τελευταίο κομμάτι του παζλ.
Η νέα πρόταση όχι μόνον θα προωθήσει τις επιχειρήσεις,
ιδίως τις μικρότερες και τις νεοφυείς, αλλά και θα
καταστήσει τις δημόσιες υπηρεσίες πιο αποδοτικές και θα
αυξήσει τη διασυνοριακή συνεργασία».

• Να απλοποιηθούν οι κανόνες του ΦΠΑ για τις νεοφυείς
επιχειρήσεις και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που
πωλούν μέσω διαδικτύου καθώς η διαχείριση του ΦΠΑ
για τις διασυνοριακές πωλήσεις που δεν υπερβαίνουν
τα 10 000 € θα γίνεται εντός της χώρας της επιχείρησης.
Οι ΜΜΕ θα επωφεληθούν από απλούστερες
διαδικασίες για τις διασυνοριακές πωλήσεις ύψους
έως 100 000 €, ώστε να διευκολύνεται η άσκηση των
επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων·

Ο Πιερ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών και
Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων,
δήλωσε σχετικά: «Οι διαδικτυακές επιχειρήσεις
που ασκούν τη δραστηριότητά τους στην ΕΕ όλο
το προηγούμενο διάστημα μας ζητούσαν να τους
διευκολύνουμε τη ζωή. Σήμερα το πράττουμε. Οι
εταιρείες, μικρές και μεγάλες, που πραγματοποιούν
πωλήσεις στο εξωτερικό μέσω του διαδικτύου θα
αντιμετωπίζουν τώρα τον ΦΠΑ όπως και τις πωλήσεις
στις δικές τους χώρες. Αυτό σημαίνει μείωση του χρόνου
που σπαταλάται, περιορισμό της γραφειοκρατίας και
ελάττωση των εξόδων. Απλοποιούμε επίσης τους κανόνες
για τις πολύ μικρές και για τις νεοφυείς επιχειρήσεις καθώς
τους επιτρέπουμε να απευθύνονται ευκολότερα σε νέες
αγορές. Οι προτάσεις μας σημαίνουν ότι οι ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις θα έχουν 100 εκατ. € την εβδομάδα επιπλέον
να διαθέσουν για υπηρεσίες προς τους πολίτες τους.»
Οι νέες προτάσεις υιοθετούν μια νέα προσέγγιση του ΦΠΑ
για το ηλεκτρονικό εμπόριο και αποτελούν τη συνέχεια
των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
με τη Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά (DSM
- Digital Single Market) για την Ευρώπη και το Σχέδιο

Ειδικότερα, προτείνονται τα εξής:
• Νέοι κανόνες που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις που
πωλούν προϊόντα μέσω διαδικτύου να εκπληρώνουν
όλες τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τον ΦΠΑ εντός
ΕΕ σε έναν τόπο·

• Μέτρα αντιμετώπισης της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ
η οποία προέρχεται από χώρες εκτός ΕΕ, φαινόμενο
που μπορεί να προκαλέσει στρέβλωση της αγοράς και
να δημιουργήσει αθέμιτο ανταγωνισμό·
• Να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να μειώσουν
τους συντελεστές ΦΠΑ για τις ηλεκτρονικές
δημοσιεύσεις όπως ηλεκτρονικά βιβλία και
διαδικτυακές εφημερίδες.
Αυτές οι νομοθετικές προτάσεις θα υποβληθούν τώρα
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για διαβούλευση και στο
Συμβούλιο για έγκριση.
Οι κύριες δράσεις αναλυτικά:
Νέοι κανόνες για τον ΦΠΑ που εφαρμόζεται
στις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών μέσω
διαδικτύου: σήμερα, οι επιχειρήσεις διαδικτυακού
εμπορίου οφείλουν να καταχωρίζουν τον ΦΠΑ σε
όλα τα κράτη μέλη στα οποία πωλούν προϊόντα. Οι
υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή του ΦΠΑ, που
συχνά χαρακτηρίζονται ως ένας από τους μεγαλύτερους
φραγμούς για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο,
κοστίζουν στις επιχειρήσεις περίπου 8 000 € για κάθε
χώρα της ΕΕ στην οποία πωλούν προϊόντα. Σήμερα
προτείνουμε να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις μία απλή
τριμηνιαία δήλωση του οφειλόμενου ΦΠΑ η οποία
να καλύπτει το σύνολο της ΕΕ, χρησιμοποιώντας τον
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διαδικτυακό ιστότοπο ενιαίας εξυπηρέτησης για τον ΦΠΑ
(One Stop Shop). Το σύστημα αυτό υφίσταται ήδη για τις
πωλήσεις ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως οι εφαρμογές
για κινητά τηλέφωνα, και έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό,
καθώς το 2015 εισπράχθηκαν περισσότερα από 3 δισ. €
σε ΦΠΑ μέσω του συστήματος. Ο διοικητικός φόρτος για
τις επιχειρήσεις θα μειωθεί σε εντυπωσιακό βαθμό, κατά
95%, με αποτέλεσμα η συνολική εξοικονόμηση για τις
επιχειρήσεις της ΕΕ να ανέλθει σε 2,3 δισ. € ενώ η αύξηση
των εσόδων από τον ΦΠΑ για τα κράτη μέλη σε 7 δισ. €.
Απλοποίηση των κανόνων για τον ΦΠΑ για τις πολύ
μικρές επιχειρήσεις και τις νεοφυείς επιχειρήσεις:
θα καθιερωθεί νέο ελάχιστο όριο πωλήσεων μέσω
διαδικτύου ύψους 10 000 € και οι επιχειρήσεις των οποίων
οι διαδικτυακές πωλήσεις δεν υπερβαίνουν το ποσό
αυτό θα μπορούν να εφαρμόζουν τους κανόνες για τον
ΦΠΑ που συνηθίζουν να εφαρμόζουν στη χώρα τους.
Με τον τρόπο αυτό η συμμόρφωση με τους κανόνες
του ΦΠΑ θα καταστεί ευκολότερη για 430 000 εταιρείες
σε όλη την ΕΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 97%
όλων των πολύ μικρών επιχειρήσεων διασυνοριακού
εμπορίου. Ένα άλλο νέο ελάχιστο ετήσιο όριο 100 000 €
θα διευκολύνει τις ΜΜΕ όσον αφορά την καταβολή του
ΦΠΑ, καθώς θα προβλέπονται απλουστευμένοι κανόνες
για τον εντοπισμό της χώρας στην οποία έχουν την έδρα
τους οι πελάτες. Τα ελάχιστα αυτά όρια θα μπορούσαν να
εφαρμόζονται από το 2018 για την παροχή ηλεκτρονικών
υπηρεσιών και από το 2021 για τα προϊόντα που
πωλούνται μέσω διαδικτύου. Άλλες απλοποιήσεις θα
επιτρέπουν στις μικρότερες επιχειρήσεις να εφαρμόζουν
τους ίδιους κανόνες για τον ΦΠΑ με αυτούς που ισχύουν
στη χώρα καταγωγής της επιχείρησης, με τους οποίους
είναι εξοικειωμένοι, όπως οι απαιτήσεις για την έκδοση
τιμολογίων και την τήρηση αρχείων. Το πρώτο σημείο
επαφής θα είναι πάντοτε η φορολογική διοίκηση του
τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης και οι επιχειρήσεις
δεν θα υπόκεινται πλέον από φορολογικό έλεγχο σε κάθε
κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιούν πωλήσεις.
Μέτρα αντιμετώπισης της απάτης στον τομέα του
ΦΠΑ η οποία προέρχεται από χώρες εκτός ΕΕ: τα
μικρά δέματα που εισάγονται στην ΕΕ τα οποία είναι
αξίας μικρότερης των 22 € σήμερα απαλλάσσονται
του ΦΠΑ. Καθώς εισάγονται περίπου 150 εκατομμύρια
δέματα απαλλαγμένα από την καταβολή ΦΠΑ στην
ΕΕ κάθε έτος, το σύστημα είναι ανοιχτό σε μεγάλης
κλίμακας κατάχρηση και απάτη και δημιουργεί σοβαρές
στρεβλώσεις εις βάρος των επιχειρήσεων της ΕΕ. Πρώτον,
οι επιχειρήσεις της ΕΕ τίθενται σε σαφώς μειονεκτική θέση
δεδομένου ότι, σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές τους

εκτός ΕΕ, τα εμπορεύματα που πωλούν υπόκεινται σε ΦΠΑ
ανεξαρτήτως αξίας, από το πρώτο κιόλας λεπτό του ευρώ.
Δεύτερον, τα εισαγόμενα υψηλής αξίας προϊόντα όπως
τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα και οι ταμπλέτες σταθερά
τιμολογούνται με αξία χαμηλότερη από την πραγματική ή
περιγράφονται εσφαλμένα στο έγγραφο εισαγωγής ώστε
να επωφεληθούν από αυτήν την απαλλαγή ΦΠΑ. Για τους
λόγους αυτούς, η Επιτροπή αποφάσισε να καταργήσει την
εν λόγω εξαίρεση.
Ίδιοι κανόνες για την φορολόγηση ηλεκτρονικών
βιβλίων, ηλεκτρονικών εφημερίδων και των έντυπων
ισοδυνάμων τους: οι ισχύοντες κανόνες επιτρέπουν στα
κράτη μέλη να φορολογούν τις έντυπες εκδόσεις όπως
βιβλία και εφημερίδες με μειωμένους συντελεστές ή, σε
ορισμένες περιπτώσεις, υπερμειωμένους ή μηδενικούς
συντελεστές. Οι ίδιοι κανόνες εξαιρούν τις ηλεκτρονικές
δημοσιεύσεις, δηλαδή τα συγκεκριμένα προϊόντα πρέπει
να φορολογούνται με τους κανονικούς συντελεστές.
Όταν συμφωνηθεί από όλα τα κράτη μέλη, η νέα δέσμη
θα επιτρέπει στα κράτη μέλη – χωρίς όμως να τα
υποχρεώνει – να ευθυγραμμίζουν τους συντελεστές που
εφαρμόζουν στις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις με αυτούς
που εφαρμόζουν στις έντυπες εκδόσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες
Ε&Α σχετικά με τον ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο
Σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ — Προς έναν ενιαίο χώρο
ΦΠΑ στην ΕΕ
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Περισσότερα από 220 εκατ.
ευρώ επενδύει η Επιτροπή σε
έργα πράσινης οικονομίας και
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα στα κράτη μέλη
Κονδύλια του LIFE για 144 καινοτόμα έργα που επενδύουν σ’ ένα καλύτερο
περιβάλλον και στη δράση για το κλίμα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει επενδυτικό πακέτο
ύψους 222,7 εκατ. EUR από τον προϋπολογισμό της ΕΕ,
με σκοπό να στηρίξει τη μετάβαση της ΕΕ προς ένα πιο
βιώσιμο μέλλον, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα ενεργοποιήσει
νέες επενδύσεις με αποτέλεσμα να επενδυθούν συνολικά
398,6 εκατ. EUR σε 144 νέα έργα σε 23 κράτη μέλη.
Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα LIFE
για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. 323,5
εκατ. EUR θα χορηγηθούν σε έργα στον τομέα του
περιβάλλοντος και της αποδοτικής χρήσης των πόρων,
στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας, καθώς και
στους τομείς της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και της
πληροφόρησης.
Ο Επίτροπος της ΕΕ για το περιβάλλον, τη θαλάσσια
πολιτική και την αλιεία κ. Karmenu Vella δήλωσε:
«Χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι φέτος και πάλι
το πρόγραμμά μας LIFE θα χρηματοδοτήσει πολλά
καινοτομικά έργα για την αντιμετώπιση των κοινών
μας περιβαλλοντικών προβλημάτων. Τα έργα που
υποστηρίζει το πρόγραμμα LIFE χρησιμοποιούν σχετικά
μικρή χρηματοδότηση και απλές ιδέες για τη δημιουργία
επικερδών πράσινων επιχειρήσεων, που συμβάλλουν
στη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.»
Ο Επίτροπος της ΕΕ για τη δράση για το κλίμα και την
ενέργεια κ. Miguel Arias Cañete δήλωσε: «Δεδομένου
ότι η συμφωνία του Παρισιού αρχίζει να ισχύει σε μερικές

εβδομάδες, οφείλουμε να εστιάσουμε τις προσπάθειές
μας πλέον στην εκπλήρωση των υποσχέσεών μας. Τα έργα
αυτά θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για
την προαγωγή καινοτομικών λύσεων και θα διαδώσουν
τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη μείωση των
εκπομπών και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον τρόπο αυτό
θα υποστηρίξουν την εφαρμογή της συμφωνίας του
Παρισιού από την ΕΕ.»
Τα έργα εκφράζουν τη διαρκή προσήλωση της
Επιτροπής στην εμβληματική της δέσμη μέτρων για
την κυκλική οικονομία. Απονέμονται πολλά βραβεία
με σκοπό να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη ώστε να
μεταβούν ομαλότερα σε μια κυκλικότερη οικονομία.
Ως παραδείγματα αναγνωρισμένων έργων το 2016
μπορούν να αναφερθούν τα νέα απορριμματοφόρα
εξοικονόμησης ενέργειας στο Βέλγιο, που κινούνται
με υδρογόνο-ηλεκτρισμό, οι τεχνολογίες μείωσης των
κινδύνων για την υγεία από την ιλύ των λυμάτων, οι
οποίες πρωτοαναπτύχθηκαν στην Ιταλία, και ένα έργο που
βοηθά τους ελληνικούς δήμους, όπως ο δήμος Αρχαίας
Ολυμπίας, να αυξήσουν τα ποσοστά ανακύκλωσης.
Στον τομέα της δράσης για το κλίμα, η επένδυση θα
υποστηρίξει έργα για την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή, για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και
για την κλιματική διακυβέρνηση και την ενημέρωση,
συνολικού ύψους 75,1 εκατ. EUR. Επιλεγμένα έργα,
που υποστηρίζουν τον στόχο της ΕΕ για μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά
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40 % έως το 2030, συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή. Ως παραδείγματα
έργων του 2015 μπορούν να αναφερθούν, μεταξύ άλλων,
η αποκατάσταση και η αποθήκευση διοξειδίου του
άνθρακα σε τυρφώνες σε πέντε χώρες της ΕΕ (Εσθονία,
Γερμανία, Λετονία, Λιθουανία και Πολωνία), η επίδειξη
της παραγωγής προϊόντων τσιμέντου και σκυροδέματος
χαμηλών εκπομπών στη Γαλλία, η ενίσχυση της
ανθεκτικότητας των αμπελώνων της Γερμανίας στο
κλίμα και η εφαρμογή μέτρων προσαρμογής σε αστικές
περιοχές της Κύπρου.
Τα 56 έργα για το περιβάλλον & την αποδοτική
χρήση των πόρων στο πλαίσιο του προγράμματος
LIFE θα κινητοποιήσουν 142,2 εκατ. EUR, στα οποία
η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 71,9 εκατ. EUR. Τα έργα αυτά
καλύπτουν δράσεις σε πέντε θεματικούς τομείς:
ατμόσφαιρα, περιβάλλον και υγεία, αποδοτική χρήση των
πόρων, απόβλητα και νερό. Τα 21 έργα για την αποδοτική
χρήση των πόρων θα κινητοποιήσουν μόνα τους 43,0
εκατ. EUR, διευκολύνοντας τη μετάβαση της Ευρώπης
προς μια κυκλικότερη οικονομία.
Τα 39 έργα για τη φύση και τη βιοποικιλότητα στο
πλαίσιο του προγράμματος LIFE υποστηρίζουν την
εφαρμογή της οδηγίας για τα πτηνά και της οδηγίας
για τους οικοτόπους, καθώς και την εφαρμογή της
στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα ως το 2020.
Διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 158,1 εκατ.
EUR, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 95,6 εκατ. EUR.
Τα 15 έργα για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση
και πληροφόρηση στο πλαίσιο του προγράμματος
LIFE αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης
για τα περιβαλλοντικά θέματα. Διαθέτουν συνολικό
προϋπολογισμό ύψους 23,2 εκατ. EUR, από τα οποία η ΕΕ
θα συνεισφέρει τα 13,8 εκατ. EUR.
Τα 16 έργα για την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE θα
κινητοποιήσουν 32,9 εκατ. EUR, από τα οποία η ΕΕ θα
συνεισφέρει 19,4 εκατ. EUR. Αυτές οι επιχορηγήσεις
δράσεων απονέμονται σε έργα που εμπίπτουν σε πέντε
θεματικούς τομείς, οι οποίοι είναι: γεωργία/δασοκομία/
τουρισμός, προσαρμογή σε ορεινές/νησιωτικές περιοχές,
προσαρμογή αστικών περιοχών/αστικός σχεδιασμός,
εκτιμήσεις ευπάθειας/στρατηγικές προσαρμογής και
νερό.
Τα 12 έργα για τον μετριασμό της κλιματικής
αλλαγής στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE
διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό 35,3 εκατ. EUR, από

τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 18,0 εκατ. EUR. Αυτές
οι επιχορηγήσεις δράσεων απονέμονται σε βέλτιστες
πρακτικές, πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης, σε τρεις
θεματικούς τομείς: ενέργεια, βιομηχανία και χρήση γης/
δασοκομία/γεωργία.
Τα 6 έργα για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και
πληροφόρηση στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE
θα βελτιώσουν τη διακυβέρνηση και θα αυξήσουν την
ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή. Διαθέτουν
συνολικό προϋπολογισμό ύψους 6,9 εκατ. EUR, από τα
οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 4,1 εκατ. EUR.
Περιγραφές των έργων παρατίθενται στο παράρτημα του
παρόντος δελτίου Τύπου.
Ιστορικό
Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ
για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Εφαρμόζεται
από το 1992 και έχει συγχρηματοδοτήσει περισσότερα
από 4 300 έργα σε ολόκληρη την ΕΕ και σε τρίτες χώρες,
κινητοποιώντας 8,8 δισ. EUR και συνεισφέροντας 3,9 δισ.
EUR στην προστασία του περιβάλλοντος και στο κλίμα.
1 100 έργα περίπου βρίσκονται σε εξέλιξη ανά πάσα
στιγμή. Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα LIFE για
την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 3,4 δισ. EUR σε
τρέχουσες τιμές και περιλαμβάνει ένα υποπρόγραμμα για
δράσεις σχετικά με το περιβάλλον και ένα υποπρόγραμμα
για δράσεις σχετικά με το κλίμα.
Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα LIFE
Σύνδεσμος προς το παράρτημα
Πρόγραμμα LIFE
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Παράρτημα*
Πρόγραμμα LIFE: 2015 έργα
*Και άλλα έργα LIFE βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες βλ. δικτυακό τόπο LIFE
(http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm).
Όλα τα στοιχεία του προϋπολογισμού έχουν στρογγυλοποιηθεί στις πλησιέστερες εκατό χιλιάδες. Λόγω
στρογγυλοποίησης, ορισμένα σύνολα μπορεί να μην αντιστοιχούν στο άθροισμα των επιμέρους αριθμητικών
στοιχείων.
ΚΥΠΡΟΣ (CY) - 2 έργα (3,3 εκατομμύρια)
LIFE - Φύση & βιοποικιλότητα (1 έργο — 1,4 εκατομμύρια)
LIFE - KEDROS (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου — τμήμα δασών): Ο
κύριος στόχος του έργου είναι να διατηρηθεί ο πολύ σπάνιος τύπος οικοτόπου προτεραιότητας, ο κέδρος της Κύπρου
(Cedrus brevifolia), σε καλή κατάσταση διατήρησης, μακροπρόθεσμα, στην Κοιλάδα των Κέδρων - Κάμπο, που αποτελεί
τόπο του δικτύου Natura 2000. Οι δράσεις θα εστιάζονται στη μείωση του κινδύνου απώλειας οικοτόπων λόγω
δασικών πυρκαγιών και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικοτόπων και της ικανότητάς τους να προσαρμόζονται
στην κλιματική αλλαγή. Μια σειρά μέτρων διαχείρισης των δασών θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά στην Κύπρο.
Περιλαμβάνουν την ελεγχόμενη βόσκηση με στόχο τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, δασοκομικές παρεμβάσεις σε
συστάδες κέδρων και τη διαχείριση της πανίδας με σκοπό την προστασία των νεαρών δένδρων κέδρου.
Περίληψη του έργου

LIFE - Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (1 έργο — 1,9 εκατομμύρια)
LIFE UrbanProof (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος): Το έργο αποσκοπεί να
αναπτύξει σε πρωτοποριακή βάση μια καινοτομική και διαδραστική εργαλειοθήκη για τους δήμους αστικών περιοχών,
η οποία θα παρέχει στους τοπικούς φορείς λήψης αποφάσεων οπτικές πληροφορίες και θα τους καθοδηγεί στη
διαδικασία προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος. Η εργαλειοθήκη θα βοηθήσει τους συνεργαζόμενους δήμους
της Κύπρου, της Ελλάδας και της Ιταλίας να αξιολογήσουν τις πιθανές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και να
αναπτύξουν τις δικές τους τοπικές στρατηγικές προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της πράσινης
υποδομής. Οι δραστηριότητες διάδοσης θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού και θα ενθαρρύνουν τη
συμμετοχή του.
Περίληψη του έργου
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Η καλή διαχείριση της επαγγελματικής
ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) είναι
επωφελής για τις επιχειρήσεις

Σε καιρούς οικονομικής στενότητας, είναι σημαντικό για
τις επιχειρήσεις να θυμούνται ότι οι ελλιπείς συνθήκες
ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας κοστίζουν.
Απεναντίας, όπως προκύπτει από μελέτες περιπτώσεων, η
καλή διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας
(ΕΑΥ) σε μια επιχείρηση επιφέρει βελτίωση των επιδόσεων
και της κερδοφορίας της.
Οι πλημμελείς συνθήκες ασφάλειας και υγείας στον
χώρο εργασίας είναι επιζήμιες για όλους, τόσο για
τους εργαζομένους όσο και για τα εθνικά συστήματα
υγείας. Αντιστρόφως, η βελτίωση των πολιτικών και των
πρακτικών μπορεί να αποβεί επωφελής για όλους.
Οι χώρες με ανεπαρκή συστήματα επαγγελματικής
ασφάλειας και υγείας δαπανούν πολύτιμους πόρους
για την αντιμετώπιση τραυματισμών και ασθενειών που
θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Η χάραξη μιας
δυναμικής εθνικής στρατηγικής μπορεί να έχει πολλαπλά
οφέλη, όπως:
• τη βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω της μείωσης
των απουσιών λόγω ασθένειας
• τη μείωση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης

• την παραμονή των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων
στην αγορά εργασίας
• τη βελτίωση της αποδοτικότητας των εργασιακών
μεθόδων και τεχνολογιών
• τη μείωση του αριθμού των ατόμων που εργάζονται με
μειωμένο ωράριο για να φροντίσουν κάποιο μέλος της
οικογένειάς τους
Κόστος των τραυματισμών, ασθενειών και θανάτων
που συνδέονται με την εργασία
Ποιος είναι ο οικονομικός αντίκτυπος τόσο της
καλής όσο και της κακής διαχείρισης της ΕΑΥ; Είναι
εξαιρετικά σημαντικό οι αρμόδιοι χάραξης πολιτικής, οι
ερευνητές και οι μεσάζοντες να κατανοούν τη σημασία
αυτού του ερωτήματος, αλλά αυτό προϋποθέτει
καλής ποιότητας δεδομένα. Ο EU-OSHA στοχεύει
επομένως να αντιμετωπίσει αυτή την ανάγκη μέσω του
ανακεφαλαιωτικού έργου δύο σταδίων με τίτλο «Κόστη
και οφέλη της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας»,
σκοπός του οποίου είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου
αξιολόγησης κόστους ώστε να παρέχονται οι σχετικές
αξιόπιστες εκτιμήσεις.

Συνέχεια στη σελ. 8
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Συνέχεια από σελ. 7

Φάση 1: μελέτη ευρείας κλίμακας για τον προσδιορισμό
και την αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων σε κάθε
κράτος μέλος, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την ανάπτυξη ενός μοντέλου αξιολόγησης κόστους.

• μειώνει την ανάγκη αποζημιώσεων
• αυξάνει την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων για τη
σύναψη συμβάσεων στον δημόσιο και στον ιδιωτικό
τομέα

Παραγόμενο αποτέλεσμα: ανακεφαλαιωτική έκθεση
σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των
δεδομένων (2017).

Η κινητοποίησή σας μπορεί να ωφελήσει σημαντικά
την επιχείρησή σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το
πώς να επιφέρετε βελτιώσεις και να διαχειριστείτε τους
κινδύνους εδώ .

Φάση 2α: παραγωγή ενός κατά προσέγγιση μοντέλου
αξιολόγησης κόστους βάσει των διεθνώς διαθέσιμων
πηγών δεδομένων (σε συνεργασία με τη ΔΟΕ, τη
Φινλανδία και τη Σιγκαπούρη).
Παραγόμενο αποτέλεσμα: έκθεση σχετικά με την
ανάπτυξη του κατά προσέγγιση μοντέλου (2017).
Φάση 2β: ανάπτυξη ενός εξελιγμένου μοντέλου
αξιολόγησης κόστους βάσει των εθνικών πηγών
δεδομένων.
Παραγόμενο αποτέλεσμα: έκθεση σχετικά με την
ανάπτυξη του εξελιγμένου μοντέλου (2018).
Το έργο περιλαμβάνει επίσης σεμινάριο με συμμετοχή
ενδιαφερομένων οι οποίοι θα συζητήσουν τις
επιπτώσεις του μοντέλου για την πολιτική σχετικά με
την ΕΑΥ και την πρακτική εφαρμογή της το 2018, ενώ
θα ακολουθήσει περαιτέρω διάδοση και αξιολόγηση το
2019. Ένα εργαλείο οπτικοποίησης δεδομένων και σχετικά
πληροφοριακά γραφήματα θα επιτρέπουν επίσης την
εύκολη πρόσβαση και την αξιολόγηση των δεδομένων.
Το όφελος για τις επιχειρήσεις
Οι ελλείψεις στην ΕΑΥ κοστίζουν, τη στιγμή που η
καλή διαχείρισή της συμφέρει. Οι επιχειρήσεις με
υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας είναι πιο
επιτυχημένες και πιο βιώσιμες.

Οικονομικά κίνητρα
Σε ολόκληρη την Ευρώπη εφαρμόζονται συστήματα
για την οικονομική επιβράβευση των επιχειρήσεων που
τηρούν συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους
εργασίας τους. Σε αυτά περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η
παροχή:
• μειωμένων ασφαλίστρων
• φοροαπαλλαγών
• κρατικών επιχορηγήσεων
Ένα παράδειγμα είναι ο τομέας τεμαχισμού κρεάτων
στη Γερμανία. Το σύστημα επιβράβευσης προέβλεπε
ότι οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν θα επωφελούνταν
από μειωμένα ασφάλιστρα εάν λάμβαναν μέτρα για
την ασφάλεια, για παράδειγμα αγοράζοντας μαχαίρια
ασφαλείας ή εκπαιδεύοντας τους οδηγούς σε θέματα
ασφάλειας.
Το αποτέλεσμα ήταν:
• 1.000 λιγότερα ατυχήματα κατ’ έτος στον συγκεκριμένο
τομέα στη Γερμανία
• μείωση του κόστους κατά 40 εκατομμύρια ευρώ σε
χρονικό διάστημα έξι ετών
• κέρδος 4,81 ευρώ για κάθε ευρώ που επενδύθηκε
Όσον αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες, η εφαρμογή
τέτοιου είδους συστημάτων συμβάλλει στη μείωση
του αριθμού, της σοβαρότητας και του κόστους των
αξιώσεων αποζημίωσης.

Σύμφωνα με μελέτες, κάθε ευρώ που επενδύεται στην
ΕΑΥ αποφέρει κέρδος 2,2 ευρώ , η δε σχέση κόστουςοφέλους της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας είναι
θετική.

Μάθετε περισσότερα σχ ετικά με τα οικονομικά κίνητρα
και το πώς να τα δημιουργήσετε:

Τα οικονομικά οφέλη της καλής διαχείρισης της ΕΑΥ για
τις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, είναι σημαντικά.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η επαρκής ασφάλεια και υγεία
στον χώρο εργασίας:
• βελτιώνει την παραγωγικότητα των εργαζομένων
• μειώνει τις απουσίες

• Πώς να δημιουργήσετε οικονομικά κίνητρα στην
επαγγελματική ασφάλεια και υγεία: Πρακτικός
οδηγός
• Οικονομικά κίνητρα για τη βελτίωση της
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας: ευρωπαϊκή
ανασκόπηση
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Η Επιτροπή προτείνει νέα προσέγγιση
για την αφερεγγυότητα των
επιχειρήσεων στην Ευρώπη:
Προώθηση της έγκαιρης
αναδιάρθρωσης για τη στήριξη της
ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 22 Νοεμβρίου 2016, για πρώτη φορά, ένα
σύνολο ευρωπαϊκών κανόνων για την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων.
Η εύρυθμη λειτουργία των πλαισίων αφερεγγυότητας
και των συστημάτων αναδιάρθρωσης αποτελεί βασικό
στοιχείο για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η πρωτοβουλία
αυτή θα προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες στις εταιρείες
που αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομικές δυσκολίες
να προχωρήσουν εγκαίρως σε αναδιάρθρωση και να
αποφύγουν έτσι την πτώχευση και τις απολύσεις. Θα
διασφαλίσει ότι δίνεται στους επιχειρηματίες μια δεύτερη
ευκαιρία για να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση μετά από
πτώχευση. Θα έχει ακόμη ως αποτέλεσμα τη βελτίωση
της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των
διαδικασιών αφερεγγυότητας σε όλη την ΕΕ.
Ο πρώτος Αντιπρόεδρος κ. Frans Timmermans δήλωσε:
«Θέλουμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να προβαίνουν
εγκαίρως σε αναδιάρθρωση, ώστε να διασώζονται
οι θέσεις εργασίας και να διατηρείται η αξία. Επίσης,
θέλουμε, με την υποστήριξή μας, οι επιχειρηματίες που
αποτυγχάνουν να στέκονται ξανά στα πόδια τους πιο
γρήγορα και να κάνουν μια νέα προσπάθεια έχοντας τη
σοφία της εμπειρίας.»
Η Επίτροπος κ. Vĕra Jourová, αρμόδια για θέματα
Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων,
δήλωσε: «Κάθε χρόνο στην ΕΕ πτωχεύουν 200 000
επιχειρήσεις· το γεγονός αυτό σημαίνει απώλεια 1,7
εκατ. θέσεων εργασίας. Πολλές από τις πτωχεύσεις
αυτές θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν τα πλαίσια
αφερεγγυότητας και οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης
λειτουργούσαν με αποτελεσματικότερο τρόπο. Είναι
πλέον καιρός να προσφέρουμε στους επιχειρηματίες μια
δεύτερη ευκαιρία για να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση,
μέσω της πλήρους απαλλαγής τους από τα χρέη τους σε
διάστημα τριών ετών κατ’ ανώτατο όριο.
Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί βασικό παραδοτέο του

σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών και της
στρατηγικής για την ενιαία αγορά. Θα συμβάλει στην
άρση βασικών εμποδίων που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη
των κεφαλαιαγορών στην ΕΕ, παρέχοντας ασφάλεια
δικαίου στους διασυνοριακούς επενδυτές και τις εταιρείες
που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι νέοι
κανόνες θα συμβάλλουν στην προσέλκυση επενδυτών,
τη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων εργασίας, και
θα βοηθήσουν τις οικονομίες να απορροφούν τους
κραδασμούς της οικονομίας. Σήμερα, πάρα πολλές
βιώσιμες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές
δυσκολίες οδηγούνται στην εκκαθάριση αντί της έγκαιρης
αναδιάρθρωσης, ενώ πολλοί λίγοι είναι οι επιχειρηματίες
που έχουν μια δεύτερη ευκαιρία.
Επίσης, η πρόταση αυτή είναι σημαντική για
τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, επειδή οι
αποτελεσματικές διαδικασίες αναδιάρθρωσης θα δίνουν
τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποφύγουν την
παύση εξυπηρέτησης των δανείων τους στις τράπεζες
και θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του υψηλού
ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων σε τμήματα
του τραπεζικού τομέα στην ΕΕ. Έτσι, οι τράπεζες θα
μπορούν να δανείζουν περισσότερα σε καταναλωτές και
επιχειρήσεις.
Η προτεινόμενη Οδηγία επικεντρώνεται σε τρία βασικά
στοιχεία:
• Κοινές αρχές για τη χρήση πλαισίων έγκαιρης
αναδιάρθρωσης, που θα βοηθούν τις εταιρείες να
εξακολουθήσουν τις δραστηριότητές τους και να
διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους.
• Κανόνες που επιτρέπουν στους επιχειρηματίες να
επωφεληθούν από μια δεύτερη ευκαιρία, καθώς θα
απαλλάσσονται πλήρως από τα χρέη τους έπειτα από
μια περίοδο
Συνέχεια στη σελ. 10
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Συνέχεια από σελ. 9

3 ετών κατ’ ανώτατο όριο. Σήμερα, οι μισοί Ευρωπαίοι
δηλώνουν ότι δεν θα ξεκινούσαν μια επιχείρηση επειδή
φοβούνται την αποτυχία.
• Στοχοθετημένα μέτρα για τα κράτη μέλη ώστε να
αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών
αφερεγγυότητας, αναδιάρθρωσης και απαλλαγής.
Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί η υπερβολικά μεγάλη
διάρκεια και το κόστος των διαδικασιών σε πολλά
κράτη μέλη, που οδηγούν σε ανασφάλεια δικαίου
για τους πιστωτές και τους επενδυτές και σε χαμηλά
ποσοστά ανάκτησης των οφειλόμενων χρεών.
Οι νέοι κανόνες θα τηρούν τις ακόλουθες βασικές αρχές
για να εξασφαλίζεται η συνοχή και η αποτελεσματικότητα
των πλαισίων για την αφερεγγυότητα και την
αναδιάρθρωση σε ολόκληρη την ΕΕ:
• Οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές
δυσκολίες, ιδίως οι ΜΜΕ, θα έχουν πρόσβαση σε
εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης για την ανίχνευση
της επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασής τους και
τη διασφάλιση της αναδιάρθρωσής τους σε πρώιμο
στάδιο.
• Ευέλικτα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης
θα απλουστεύσουν τις χρονοβόρες, πολύπλοκες
και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες. Τα εθνικά
δικαστήρια θα επεμβαίνουν, όταν χρειάζεται, για τη
διαφύλαξη των συμφερόντων των ενδιαφερομένων.
• Ο οφειλέτης θα έχει στη διάθεσή του μια περιορισμένη
χρονικά «ανάσα» τεσσάρων μηνών κατ’ ανώτατο
όριο πριν από την αναγκαστική εκτέλεση, ώστε να
διευκολύνονται οι διαπραγματεύσεις και η επιτυχής
αναδιάρθρωση.
• Τυχόν διαφωνούσα μειοψηφία πιστωτών και εταίρων
δεν θα μπορεί να εμποδίσει τα σχέδια αναδιάρθρωσης,
αλλά την ίδια στιγμή τα έννομα συμφέροντά τους θα
διασφαλίζονται.
• Η νέα χρηματοδότηση θα έχει ειδική προστασία,
αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχούς αναδιάρθρωσης.
• Καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών προληπτικής
αναδιάρθρωσης, οι εργαζόμενοι θα προστατεύονται
πλήρως από την εργατική νομοθεσία σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ.
• Η επιμόρφωση, η εξειδίκευση των επαγγελματιών
του κλάδου και των δικαστηρίων, καθώς και η χρήση
της τεχνολογίας [π.χ. η επιγραμμική (online) υποβολή
των απαιτήσεων και των κοινοποιήσεων προς τους
πιστωτές] θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα
και θα μειώσουν τη διάρκεια των διαδικασιών
αφερεγγυότητας, αναδιάρθρωσης και δεύτερης
ευκαιρίας.
Ιστορικό
Ο κανονισμός περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας
του 2015 επικεντρώνεται στην επίλυση των συγκρούσεων
δικαιοδοσίας και νόμων σε διασυνοριακές διαδικασίες
αφερεγγυότητας, και διασφαλίζει την αναγνώριση

των αποφάσεων που συνδέονται με διαδικασίες
αφερεγγυότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Δεν εναρμονίζει
το ουσιαστικό δίκαιο των κρατών μελών περί
αφερεγγυότητας.
Οι μελέτες εξέτασης της εφαρμογής της σύστασης του
2014 σχετικά με την αναδιάρθρωση και τη δεύτερη
ευκαιρία έδειξαν ότι, παρά τις μεταρρυθμίσεις στον
τομέα της αφερεγγυότητας, οι κανόνες εξακολουθούν να
αποκλίνουν και να είναι ανεπαρκείς σε ορισμένες χώρες.
Σε αρκετά κράτη μέλη, δεν είναι δυνατή η αναδιάρθρωση
μιας επιχείρησης πριν από την πτώχευση. Όσον αφορά
τη δεύτερη ευκαιρία, εξακολουθούν να υπάρχουν
σημαντικές διαφορές όσον αφορά τη διάρκεια της
περιόδου απαλλαγής.
Τέτοιου είδους διαφορές στα νομικά πλαίσια των κρατών
μελών οδηγούν σε ανασφάλεια δικαίου, επιπρόσθετο
κόστος για τους επενδυτές κατά την αξιολόγηση των
κινδύνων, λιγότερο ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές και
επίμονα εμπόδια στην αποτελεσματική αναδιάρθρωση
βιώσιμων εταιρειών στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των
διασυνοριακών ομίλων επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, στο σχέδιο δράσης για την Ένωση
Κεφαλαιαγορών του 2015 ανακοινώθηκε νομοθετική
πρωτοβουλία για την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων,
στην οποία περιλαμβάνεται η έγκαιρη αναδιάρθρωση
και η δεύτερη ευκαιρία. Σκοπός της πρωτοβουλίας
αυτής είναι να αντιμετωπίσει τα σημαντικότερα εμπόδια
που παρακωλύουν την ελεύθερη ροή κεφαλαίων και
να αξιοποιήσει τα εθνικά συστήματα που λειτουργούν
σωστά. Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενιαία
αγορά ανακοινώθηκε η υποστήριξη των επιχειρηματιών
με νομοθετική πράξη η οποία θα δημιουργεί ένα
κανονιστικό περιβάλλον που θα αποδέχεται την αποτυχία
χωρίς να αποθαρρύνει τους επιχειρηματίες από το να
κάνουν μια δεύτερη προσπάθεια με νέες ιδέες.
Στην «Έκθεση των πέντε προέδρων» με τίτλο «Η
ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης
της Ευρώπης», του Ιουνίου του 2015, ο τομέας της
νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας αναφέρεται μεταξύ των
σημαντικότερων σημείων συμφόρησης που εμποδίζουν
την ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών στη ζώνη του ευρώ
και πέρα από αυτήν.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Πρόταση
Ε&Α
Ενημερωτικό δελτίο της ΕΕ
Ενημερωτικά δελτία ανά χώρα
Σχέδιο δράσης του 2015 για την Ένωση Κεφαλαιαγορών
Ανακοίνωση του 2016 με τίτλο Ένωση Κεφαλαιαγορών Επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων
Πρωτοβουλία της Επιτροπής για τις νεοσύστατες
επιχειρήσεις

ΤΕΥΧΟΣ No 96 Δεκέμβριος 2016

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

Οι επιχειρήσεις πιο κοντά
στην Ευρώπη
Μηνιαία έκδοση
του ΚΕΒΕ και της
Υπηρεσίας Ενημέρωσης
του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Επιχειρηματικής
Στήριξης Κύπρου

Χρειάζεστε εξειδικευμένη
υποστήριξη σε θέματα:
• ευρωπαϊκής νομοθεσίας, προτύπων και πολιτικών
• ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδότηση
• διασυνοριακής συνεργασίας – διεθνοποίησης
Για να υποβάλλετε το ερώτημά σας, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα
επικοινωνίας, και Λειτουργοί του ΚΕΒΕ θα επικοινωνήσουν μαζί σας.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο: _______________________________________
Οργανισμός: __________________________________________
E-mail:_______________________________________________
Τηλέφωνο: ____________________________________________

Το ερώτημά σας:

Το ερώτημά σας:

Διεύθυνση: 38 Γρίβα Διγενή
και Δεληγιώργη 3, T.K. 21455,
1509, Λευκωσία
Tηλ: 22889800
Φαξ: 22661044
www.bsccyprus.org.cy
e-mail: info.bsccy@ccci.org.cy
Yπεύθυνοι ύλης:
Στάλω Δημοσθένους
Μαρία Κωνσταντίνου
Δημοσιογραφική
και τεχνική επιμέλεια:

fmw financial media way
Αρμενίας 23Β,
Γραφείο 101, 2003,
Στρόβολος Λευκωσία
τηλ: 22342005,
Fax: 22342006
email: info@fmw.com.cy
www.fmw.com.cy

Αποστείλετε το απόκομμα αυτό στο Fax 22661044,
στο email: maria@ccci.org.cy ή ταχυδρομικώς στο ΚΕΒΕ
υπόψη Μαρίας Κωνσταντίνου, T.Θ. 21455, 1509, Λευκωσία.
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Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Το έντυπο “Επιχειρήσεις στην Ευρώπη” αποτελεί ένα έγκυρο εργαλείο ενημέρωσης για τη δράση και τις
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του είναι να ενημερώνει έγκυρα και τεκμηριωμένα για το νομικό
πλαίσιο, τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και γενικά για το οικονομικό γίγνεσθαι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται αποτελούν αναδημοσίευση από επίσημες πηγές της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και άλλων διεθνών και τοπικών οργανισμών.
Ως εκ τούτου η Συντακτική Επιτροπή του εντύπου δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λανθασμένες
πληροφορίες, τις οποίες ωστόσο προσπαθούμε να αποφεύγουμε ή να διορθώνουμε.

een.ec.europa.eu

