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Ετήσια γενική συνάντηση όλων των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
Το κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτας συμμετείχε στην ετήσια γενική συνάντηση όλων των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης στην Ευρώπη
η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 - 22 Οκτωβρίου του 2013 στη Σόφια της
Βουλγαρίας.
Σε συνέχεια της προηγούμενης και εναρκτήριας συνάντησης της νέας γενιάς
των κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης στις Βρυξέλλες το Μάρτιο, τα κέντρα
συναντήθηκαν τον προηγούμενο μήνα σε μία συνάντηση που αυτή τη φορά είχε
εκτός από την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την πλήρη συνεργασία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συνάντηση αυτή έδωσε τη δυνατότητα στα στελέχη
των κέντρων να μοιραστούν τις ιδέες τους και τις εμπειρίες τους, να ανταλλάξουν
καλές πρακτικές, να προετοιμάσουν τα σχέδια δράσης τους για τον επόμενο χρόνο και να συμμετάσχουν σε ένα διάλογο για το ευρωπαϊκό όραμα, το οποίο για το
έτος 2014 θα περιλαμβάνει και τις ευρωπαϊκές εκλογές. Οι συμμετέχοντες του
συνεδρίου περιελάμβαναν τους επικεφαλείς των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης, τους αντιπροσώπους των Ευρωπαϊκών Οργανισμών, εξέχουσες προσωπικότητες της Ευρώπης και πολιτικούς αναλυτές.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε ένα περιβάλλον ενεργούς συμμετοχής όπου
οι συμμετέχοντες μετέφεραν τις εμπειρίες τους στις ομάδες και συνεργάστηκαν
μεταξύ τους σχετικά με θέματα που αντιμετωπίζουν. Ειδικευμένοι και έμπειροι διαμεσολαβητές καθοδήγησαν την συνεδρίαση. Η Γενική Συνέλευση ήταν μια ιδανική
ευκαιρία για την ενίσχυση της ταυτότητας του δικτύου ώστε να γνωριστούν καλύτερα και να συνεργαστούν σε ένα κοινό όραμα.

«Τα δικαιώματα των επιβατών» για
Android
Οι επιβάτες που είναι αποκλεισμένοι σε αεροδρόμια
ή αναμένουν τις χαμένες
τους αποσκευές μπορούν
πλέον να χρησιμοποιούν
μια δωρεάν εφαρμογή κινητών συσκευών για να
ελέγχουν τα δικαιώματά
τους άμεσα και επιτόπου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε αυτήν την εφαρμογή για τις αεροπορικές και
σιδηροδρομικές μεταφορές• το 2013 η εφαρμογή θα
καλύπτει επίσης τις μεταφορές με πούλμαν και λεωφορεία καθώς και τις πλωτές μεταφορές.
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε τέσσερις δημοφιλείς
πλατφόρμες κινητών συσκευών: Apple iPhone και iPad,
Google Android, RIM Blackberry και Microsoft Windows
Phone 7.
Η εφαρμογή «Τα δικαιώματα των επιβατών» παρέχει
στους χρήστες σαφείς και συνοπτικές πληροφορίες
όσον αφορά τα δικαιώματά τους ως επιβάτες εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη μορφή ερώτησης/απάντησης, επιτρέπει στους χρήστες να εντοπίσουν εύκολα
το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν και να λάβουν
σαφείς διευκρινίσεις όσον αφορά τα δικαιώματα και τις
επιλογές τους.
Η εφαρμογή «Τα δικαιώματα των επιβατών» είναι διαθέσιμη για συσκευές Android με λειτουργικό σύστημα
Android «Eclair» ή μεταγενέστερο. Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν σε 22 γλώσσες και χρησιμοποιεί την τοπική
αποθήκευση δεδομένων της συσκευής για να αποφευχθεί η ανάγκη συνδεσιμότητας δεδομένων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας.
Περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/el/mobile.
html
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Οι Ευρωπαϊκές πόλεις προετοιμάζονται για το βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2016
Από 11 διαφορετικές χώρες ήταν οι 12 πόλεις που είναι υποψήφιες για
το Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016. Για την Ελλάδα, υποψήφια
είναι η Λάρισα.
Οι υπόλοιπες υποψήφιες πόλεις είναι:
Ντάμπροβα Γκορνίτσα (Πολωνία), Έσσεν (Γερμανία), Λιουμπλιάνα (Σλοβενία). Ναϊμέχεν (Κάτω Χώρες), Όσλο (Νορβηγία), Ρέτζιο Εμίλια (Ιταλία), Σανταντέρ (Ισπανία), Τουρ (Γαλλία), Ούμεο (Σουηδία),
Σαραγόσα (Ισπανία), Πιτέστι (Ρουμανία).
Ο επίτροπος Περιβάλλοντος Γιάνεζ Ποτότσνικ δήλωσε σχετικά: «Με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι υπάρχουν πολλές υποψηφιότητες για το βραβείο της
Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Αυτό δείχνει
τη δέσμευση των ευρωπαϊκών πόλεων να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των πολιτών τους και το περιβάλλον. Η
πρωτοβουλία «Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης» αποτελεί το εφαλτήριο για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και ιδεών, καθώς και για
την καθοδήγηση άλλων πόλεων. Εύχομαι σε όλους τους υποψηφίους
του διαγωνισμού 2016 καλή επιτυχία!»

Το Βραβείο για την Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης απονέμεται σε
πόλεις που βρίσκονται στην πρωτοπορία όσον αφορά τη φιλοπεριβαλλοντική αστική διαχείριση• σε πόλεις που στοχεύουν σε υψηλότερα
πρότυπα αειφόρου ανάπτυξης, αφουγκράζονται τις ανάγκες των κατοίκων τους και εφαρμόζουν καινοτόμες λύσεις για
την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων.
Ομάδα διεθνών εμπειρογνωμόνων θα πραγματοποιήσει τεχνική αξιολόγηση κάθε υποψηφιότητας
με βάση 12 δείκτες: μετριασμός των επιπτώσεων
της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή σε αυτές,
τοπικές μεταφορές, πράσινες αστικές περιοχές και
αειφόρος χρήση της γης, φύση και βιοποικιλότητα,
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ποιότητα του
ακουστικού περιβάλλοντος, παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση υδάτινων πόρων, επεξεργασία λυμάτων, οικοκαινοτομία και σταθερή απασχόληση, ενεργειακή
απόδοση και ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος.
Η νικήτρια πόλη θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο του 2014 στην Κοπεγχάγη
(Δανία), Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2014.

Τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση μιας νέας τυποποιημένης
δήλωσης ΦΠΑ η οποία μπορεί να μειώσει το κόστος για τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να εξαλειφθεί
η γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις, να διευκολυνθεί η φορολογική
συμμόρφωση και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των φορολογικών
υπηρεσιών σε όλη την Ένωση. Η πρόταση αντικατοπτρίζει πλήρως τη
δέσμευση της Επιτροπής για έξυπνη νομοθεσία και προβλέπει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων όσον αφορά την υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ
από τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο τις
υποβάλλουν. Η τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ – η οποία θα αντικαταστήσει τις εθνικές δηλώσεις ΦΠΑ– θα διασφαλίζει ότι θα ζητούνται από τις
επιχειρήσεις τα ίδια βασικά στοιχεία, εντός των ίδιων προθεσμιών σε
όλη την ΕΕ. Η σημερινή πρόταση αναμένεται επίσης να συμβάλει στη
βελτίωση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περί ΦΠΑ και να αυξήσει
τα δημόσια έσοδα.

Οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ μία φορά
τον μήνα, ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις μία φορά το τρίμηνο. Η
υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικής ετήσιας δήλωσης ΦΠΑ αναμένεται να καταργηθεί. Η πρόταση ενθαρρύνει επίσης την ηλεκτρονική υποβολή, καθώς η τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ θα επιτρέπεται να
υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε όλη την Ένωση. Η πρόταση συμβάλλει
επίσης σημαντικά στη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού και πιο
θωρακισμένου έναντι της απάτης συστήματος ΦΠΑ. Η τυποποιημένη
δήλωση ΦΠΑ μπορεί να βελτιώσει τη φορολογική συμμόρφωση και
να μειώσει το έλλειμμα ΦΠΑ. Ως εκ τούτου, η σημερινή πρόταση θα
μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη δημοσιονομική εξυγίανση σε
όλη την ΕΕ προς όφελος των δημόσιων ταμείων.

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη
μέλη διαμαρτυρήθηκαν επίσης για τη δυσκολία συμμόρφωσης με τις
απαιτήσεις ΦΠΑ, λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας. Η τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ που προτείνεται απλουστεύει τις πληροφορίες
που οφείλουν να παρέχουν οι επιχειρήσεις στις φορολογικές αρχές.
Η δήλωση θα περιλαμβάνει μόνο 5 πεδία που θα υποχρεούνται να συμπληρώνουν οι φορολογούμενοι. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια
να ζητήσουν ορισμένα πρόσθετα τυποποιημένα στοιχεία, με την προϋπόθεση όμως τα προς συμπλήρωση πεδία να μην υπερβαίνουν τα 26.
Αυτό συνιστά σημαντική βελτίωση σε σχέση με την παρούσα κατάσταση, όπου ορισμένα κράτη μέλη απαιτούν τη συμπλήρωση μέχρι και 100
διαφορετικών πεδίων.
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