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Διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο στη Δυτική
Ελλάδα

«Καλυψώ» σημαίνει τουρισμός για όλους

Μεγάλοι οδικοί άξονες

Τι είναι το SOLVIT;

Διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο στη Δυτική Ελλάδα
Τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σπύρος Δανέλλης, Γιώργος Παπανικολάου, Νίκος Χρυσόγελος, Θεόδωρος Σκυλακάκης και Frank Engel συμμετείχαν ως κεντρικοί ομιλητές στο Διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο με θέμα:
«Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της οικονομικής
κρίσης - Οι δυνατότητες για τη Δυτική Ελλάδα», που έλαβε χώρα στην Αρχαία
Ολυμπία και τον Πύργο στις 7 και 8 Ιουνίου 2013.

Μεγάλοι οδικοί άξονες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί 134 εκατ.
ευρώ για την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Τις εκδηλώσεις διοργάνωσε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην
Ελλάδα, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του
Επιμελητηρίου Ηλείας και των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου.
Στις 7 Ιουνίου τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής μίλησαν για τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την έξοδο από την κρίση με ορίζοντα το 2020. Στη δεύτερη θεματική ενότητα της Ημερίδας: “Γεωργία, Τουρισμός, Πολιτισμός: πυλώνες για
την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας” έγινε λόγος για τη νέα ΚΑΠ και την
αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάγκη εκσυγχρονισμού του παραγωγικού μοντέλου. Στο συνέδριο συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Ηλείας, ο Υπουργός Πολιτισμού, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας και ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας.
Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε ενημερωτικό σεμινάριο για τους δημοσιογράφους της Δυτικής Ελλάδας.
Το Σάββατο, 8 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση κλιμακίου Μελών και
στελεχών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τους αρμόδιους φορείς, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τα επιμελητήρια, τις επιχειρήσεις, τις ενώσεις
πολιτών, τα ΜΜΕ, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον Ιούνιο επένδυση ύψους 134 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης για έργα οδοποιίας στην
Πελοπόννησο και την Κρήτη.
Στην Πελοπόννησο θα διατεθούν 47 εκατ. € για τη
νέα σύνδεση μεταξύ της Παράκαμψης Πατρών και
του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (που συνδέει το λιμάνι της πόλης με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τους
Ευζώνους). Εν τω μεταξύ 87 εκατ. € θα επενδυθούν
στην κατασκευή ενός νέου τμήματος 15 χλμ. από την
Αγία Βαρβάρα στους Άγιους Δέκα στην Κρήτη.
Και τα δύο έργα αποτελούν έργα προτεραιότητας και
θα βελτιώσουν τη σύνδεση των περιφερειών.
Σχολιάζοντας την απόφαση, ο Επίτροπος Johannes
Hahn, αρμόδιος για την Περιφερειακή Πολιτική δήλωσε: «Τα έργα αυτά βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα των περιφερειών, καθιστώντας τις πιο ελκυστικές
για τους επενδυτές. Καθώς δημιουργούν κατάλληλες
συνθήκες για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, θα βελτιώσουν την ασφάλεια και την
ποιότητα ζωής των πολιτών και θα συμβάλουν στην
ολοκλήρωση του συνόλου της εσωτερικής αγοράς.»
Οι επενδύσεις γίνονται μέσω του προγράμματος
Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας», στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «Οδικές μεταφορές - Διευρωπαϊκό και διαπεριφερειακό οδικό δίκτυο των περιφερειών στόχου
σύγκλισης». Το έργο Πελοποννήσου δημιούργησε
141 θέσεις εργασίας, ενώ της Κρήτης, 44.
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«Καλυψώ» σημαίνει τουρισμός για όλους
Μεγαλύτερη τουριστική σεζόν... μεγαλύτερες πιθανότητες για ταξίδι
Το πρόγραμμα «Καλυψώ», μια τριετής δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προωθεί τον κοινωνικό τουρισμό, δίνει τη δυνατότητα στα λιγότερο προνομιούχα άτομα να ταξιδέψουν, ενισχύοντας
παράλληλα τις τοπικές οικονομίες και αυξάνοντας τις προοπτικές
εργασίας.
Το πρόγραμμα «Καλυψώ» απευθύνεται σε τέσσερις κοινωνικές
ομάδες: συνταξιούχους, νέους 18-30 ετών, άτομα με ειδικές ανάγκες και οικογένειες με χαμηλό εισόδημα. Ο προϋπολογισμός του
αυξήθηκε το 2011 από 1 εκατ. ευρώ σε 1,5 εκατ. ευρώ προς αναγνώριση της δυνατότητάς του να προσεγγίσει μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες, κατανέμοντας παράλληλα την τουριστική σεζόν
πιο ομοιόμορφα σε όλο το έτος.
Το πρόγραμμα «Καλυψώ» ξεκίνησε το 2009 και έτυχε θερμής
υποδοχής από πολλούς φορείς: από ενδιαφερόμενα μέρη από το
χώρο του τουρισμού μέχρι περιφερειακές, κρατικές και ευρωπαϊκές αρχές, καθώς και ΜΚΟ και ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Η Γαλλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν ήδη αρκετή πείρα στον
τομέα, αλλά πολλές χώρες της βόρειας και της ανατολικής Ευρώπης εξοικειώνονται τώρα με την ιδέα και ανυπομονούν να θέσουν
τις απαραίτητες δομές.

Ενθαρρύνοντας το διασυνοριακό τουρισμό κατά τις περιόδους
με χαμηλή τουριστική κίνηση, το πρόγραμμα «Καλυψώ» αυξάνει
τις ευκαιρίες ταξιδιού γι’ αυτούς που δυσκολεύονται να κάνουν
διακοπές στο εξωτερικό. Διάφορες περιοχές σε όλη την Ευρώπη
βασίζονται ακόμα περισσότερο στον τουρισμό για την ευημερία
τους, αλλά τους ήσυχους μήνες πέραν των σχολικών διακοπών, τα
έσοδα μειώνονται δραματικά. Τα ταξίδια σε αυτούς τους ήσυχους
μήνες θα βοηθούσαν σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία θέσεων
εργασίας και στην οικονομική ανάπτυξη, και θα επέτρεπαν σε
άτομα από άλλες χώρες να γνωρίσουν νέους πολιτισμούς και να
αισθανθούν πραγματικά ευρωπαίοι πολίτες.
Η προώθηση του κοινωνικού τουρισμού μάς ωφελεί όλους.

Τι είναι το SOLVIT;
δέχεται στο SOLVIT όταν υπάρχει προοπτική το πρόβλημα να μπορέσει να επιλυθεί χωρίς προσφυγή σε νομικές διαδικασίες.
Η εσωτερική αγορά προσφέρει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις
πολλές ευκαιρίες. Μπορεί να θέλετε να πάτε σε άλλη χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σπουδάσετε, να εργαστείτε ή να ζήσετε
μετά τη σύνταξη. Ή μπορεί να θέλετε να στήσετε μια επιχείρηση
ή να πουλήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας σε κάποιο άλλο
κράτος μέλος της ΕΕ.

Το SOLVIT είναι ένα δίκτυο on-line επίλυσης προβλημάτων στο
οποίο τα κράτη μέλη της ΕΕ συνεργάζονται για την - επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν από την κακή εφαρμογή της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς από τις δημόσιες αρχές. Σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ υπάρχει από ένα κέντρο SOLVIT. Τα κέντρα SOLVIT
μπορούν να βοηθήσουν στο χειρισμό παραπόνων πολιτών αλλά
και επιχειρήσεων. Τα κέντρα SOLVIT είναι μέρος της εθνικής διοίκησης και έχουν ως αποστολή να προσφέρουν λύσεις σε πραγματικά
προβλήματα μέσα σε διάστημα δέκα εβδομάδων. Οι υπηρεσίες
παρέχονται δωρεάν.
Αν και την ευθύνη λειτουργίας του έχουν τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει τα μέσα και, όταν χρειάζεται, προσφέρει
τη βοήθεια της για επιτάχυνση της επίλυσης προβλημάτων. Η Επιτροπή, διαβιβάζει επίσης ορισμένα από τα επίσημα παράπονα που

Αν και η εσωτερική αγορά λειτουργεί εν γένει καλά, είναι σχεδόν
αναπόφευκτο να μη γίνονται λάθη ή προβλήματα ερμηνείας σχετικά με τα έννομα δικαιώματά σας. Για παράδειγμα, μπορεί να
έχετε προβλήματα με την εξασφάλιση άδειας παραμονής, με την
άρνηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, με την ταξινόμηση του αυτοκινήτου σας, με τα εργασιακά σας δικαιώματα, με
την κοινωνική ασφάλιση, με τους φόρους εισοδήματος ή με τα
δικαιώματα συμμετοχής σε εκλογές. Ή μπορεί η επιχείρησή σας
να αντιμετωπίσει διοικητικά εμπόδια, πρόσθετες εθνικές απαιτήσεις σχετικά με προϊόντα που διατίθενται ήδη στην αγορά άλλου
κράτους μέλους της ΕΕ, ή προβλήματα με την επιστροφή του ΦΠΑ.
Μερικές φορές τα προβλήματα αυτά αναφύονται λόγω έλλειψης
πληροφόρησης σχετικά με τα δικαιώματά σας στην Ευρώπη και
για το πώς εφαρμόζονται οι διαδικασίες σε άλλα κράτη μέλη της
ΕΕ. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να βοηθήσει διευκρινιστικά η
πύλη «Your Europe» στο δικτυακό τόπο Europa.
Αλλά και αν είστε ήδη καλά πληροφορημένος για τα δικαιώματά
σας στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς αλλά προσπαθείτε ματαίως να τα ασκήσετε σε μια άλλη χώρα της ΕΕ, το SOLVIT είναι πάντοτε εδώ για να σας βοηθήσει.
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