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Η Ελλάδα αναλαμβάνει τα ηνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η ανάπτυξη, η απασχόληση και η προώθηση της κοινωνικής
συνοχής θα είναι οι
προτεραιότητες της
Ελλάδας κατά τη διάρκεια της 6μηνης
προεδρίας της ΕΕ,
η οποία άρχισε την
Πρωτοχρονιά.
ραιότητες της ελληνικής προεδρίας είναι

Οι κυριότερες προτε-

• η αντιμετώπιση του μείζονος προβλήματος της ανεργίας των νέων
• η αύξηση των διαθέσιμων πιστώσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Άλλοι στόχοι είναι η βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης στην ευρωζώνη και
η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το επόμενο στάδιο της τραπεζικής ένωσης. Ο σημαντικότερος όμως στόχος είναι να αποφευχθεί τυχόν επανάληψη της
πρόσφατης οικονομικής κρίσης.
Η Ελλάδα επιθυμεί επίσης να εντείνει τα μέτρα της ΕΕ για την παράνομη μετανάστευση και να κάνει αλλαγές στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις θαλάσσιες υποθέσεις και τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Ένα άλλο θέμα στην
ατζέντα της είναι η επίτευξη συμφωνίας για τη χρήση βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς
και σχιστολιθικού φυσικού αερίου.
Κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας, προγραμματίζεται μια σημαντική διάσκεψη κορυφής με χώρες της Αφρικής και ελπίζεται ότι θα σημειωθεί πρόοδος
στις διαπραγματεύσεις για μια νέα αλιευτική συμφωνία με το Μαρόκο.
Φορτωμένο πρόγραμμα
Η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ σε μια περίοδο αιχμής, καθώς είναι
απαραίτητο να ολοκληρωθούν συμφωνίες για ευρύ φάσμα θεμάτων πριν από την
παύση των εργασιών του τρέχοντος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Απρίλιο. Τον
Μάιο θα πραγματοποιηθούν άμεσες εκλογές και στα 28 κράτη μέλη για την ανάδειξη του νέου Ευρωκοινοβουλίου, ενώ στη συνέχεια θα οριστεί η νέα σύνθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Η ΕΕ επιδιώκει να αναπτύξει αξιόπιστες και ασφαλείς
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τη δημιουργία ενός Φόρουμ για την Ωκεάνια Ενέργεια.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο δράσης για
την αξιοποίηση περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τις θάλασσες και τους ωκεανούς της Ευρώπης.
Στόχος του σχεδίου είναι να δοθεί ώθηση σ’ αυτόν τον νέο
κλάδο της λεγόμενης «γαλάζιας ενέργειας» με τη δημιουργία ενός Φόρουμ για την Ωκεάνια Ενέργεια, χάρη στο οποίο
θα συγκεντρωθούν γνώσεις και εμπειρογνωσία.
Μεγάλες δυνατότητες
Στόχος είναι να μειωθεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και να γίνει πιο ασφαλής ο ενεργειακός εφοδιασμός της
Ευρώπης με τη δημιουργία σταθερών ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε συνδυασμό και με
άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική και η
ηλιακή.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ωκεανοί και οι
θάλασσες έχουν επαρκές ενεργειακό δυναμικό για να καλύπτουν τόσο τις σημερινές όσο και τις προβλεπόμενες
ενεργειακές μας ανάγκες.
Υπάρχουν όμως σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν σχετικά με την αξιοποίηση του δυναμικού αυτού,
όπως το κόστος της υψηλής τεχνολογίας και οι περίπλοκοι
κανόνες αδειοδότησης.
Πολλά οφέλη
Το Φόρουμ για την Ωκεάνια Ενέργεια θα κληθεί να δώσει
λύσεις σε ορισμένα από τα ζητήματα αυτά. Ευελπιστούμε
ότι η στήριξη του τομέα της γαλάζιας ενέργειας όχι μόνο θα
εξασφαλίσει ασφαλείς πηγές ενέργειας, αλλά και θα ωφελήσει το περιβάλλον, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και
θα οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη.

Τους επόμενους 6 μήνες, η Ελλάδα θα προεδρεύει σε εκατοντάδες επίσημες και
ανεπίσημες συνεδριάσεις, θα ηγείται πολύπλοκων διαπραγματεύσεων και θα διοργανώσει 13 υπουργικά συμβούλια στην Αθήνα.
Τους τελευταίους μήνες, η Ελλάδα συνεργάστηκε στενά με τη Λιθουανία, η οποία
άσκησε την προεδρία της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Τον Ιούλιο του 2014,
η Ελλάδα θα παραδώσει τα ηνία της ΕΕ στην Ιταλία, η οποία θα υποδεχθεί τα νέα
μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.
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Σχέδιο δράσης για να μην χαθούν κι΄άλλες ζωές μεταναστών στη θάλασσα
Η ΕΕ ανακοίνωσε ριζικά μέτρα για ενίσχυση
των περιπολιών στα θαλάσσια σύνορά της
σε μια προσπάθεια αποτροπής ναυαγίων με
μετανάστες που προσπαθούν να φθάσουν
στην Ευρώπη διασχίζοντας τη Μεσόγειο.
Κάθε χρόνο πολλές εκατοντάδες μετανάστες διασχίζουν τη Μεσόγειο στην
προσπάθειά τους να φθάσουν στις ευρωπαϊκές ακτές. Τον περασμένο Οκτώβριο
περισσότεροι από 360 μετανάστες πνίγηκαν όταν το πλοίο στο οποίο επέβαιναν
ανετράπη κοντά στο μικρό ιταλικό νησί
της Λαμπεντούζα.
Πρόκειται για το πλέον πρόσφατο και
θανατηφόρο ατύχημα από τα πολλά που
έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια με άτομα που προσπαθούν να μεταναστεύσουν
στην ΕΕ, διασχίζοντας τη θάλασσα που χωρίζει την Αφρική από την Ευρώπη.
Εκ βάθρων αναθεώρηση του συστήματος
ασύλου
Για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο επανάληψης της τραγωδίας στη Λαμπεντούζα, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να έχουν οι
μετανάστες τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση ασύλου ακόμη και αν βρίσκονται εκτός

ΕΕ, έτσι ώστε να μην είναι υποχρεωμένοι να
κάνουν επικίνδυνα, συχνά, ταξίδια για να φθάσουν στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της ΕΕ,

οι αιτούντες άσυλο, πολλοί από τους οποίους
εγκαταλείπουν τη χώρα τους για να ξεφύγουν
από εμπόλεμες καταστάσεις και διώξεις, πρέπει να βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για καθεστώς
πρόσφυγα.
Η πρόταση προβλέπει ότι ο Frontex, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαχείρισης των Συνόρων, θα χρησιμοποιεί σκάφη κρατών μελών

της ΕΕ για την εκτέλεση περιπολιών στη
θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κύπρου και Ισπανίας, επιχείρηση που θα κοστίσει γύρω στα 14
εκατ. ευρώ ετησίως.
Εκτός από την αποτροπή της απώλειας
ζωών στη θάλασσα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει ότι το προτεινόμενο σχέδιο
θα οδηγήσει σε περισσότερες συλλήψεις
διακινητών ανθρώπων. Η αύξηση των περιπολιών αναμένεται επίσης να συμβάλει
στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και του οργανωμένου εγκλήματος.
Επιπλέον, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ
πρότεινε την παροχή διοικητικής βοήθειας σε κράτη μέλη που καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες για να αντεπεξέλθουν
στον μεγάλο αριθμό αιτήσεων ασύλου.
Μετεγκατάσταση προσφύγων
Μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων είναι
και η καταβολή στα κράτη μέλη 6.000 ευρώ
για κάθε πρόσφυγα που εγκαθίσταται στο
έδαφός τους. Το μέτρο αυτό θα παροτρύνει
τις χώρες της ΕΕ να αναλαμβάνουν π.χ. την
αερομεταφορά προσφύγων απευθείας από
τα στρατόπεδα προσφύγων ή τις ζώνες συρράξεων.

Μια νέα σειρά δικαιωμάτων ενισχύει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων καταναλωτών

Μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών σε όλη την ΕΕ, ιδίως αυτών που κάνουν αγορές μέσω διαδικτύου,
χάρη στην ενίσχυση των δικαιωμάτων τους.
Χάρη στα νέα δικαιώματα που θεσμοθετούνται αυτόν τον μήνα για τους καταναλωτές και
στις 28 χώρες της ΕΕ, αναμένεται ότι τα 507
εκατομμύρια των κατοίκων της θα μπορούν
να κάνουν ασφαλέστερες αγορές, είτε μέσω
διαδικτύου είτε στα καταστήματα.
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, θα έχετε
προθεσμία 14 ημερών για να επιστρέψετε κάτι
που αγοράσατε μέσω διαδικτύου, τηλεφώνου
ή ταχυδρομείου, αν αλλάξετε γνώμη για οποιονδήποτε λόγο. Αυτή η
προθεσμία υπαναχώρησης ισχύει σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
Επιπλέον, ο έμπορος πρέπει να επιστρέψει τα χρήματά σας —συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης— εντός 14 ημερών αν
αποφασίσετε να ακυρώσετε τη διαδικασία. Οι έμποροι που επιθυμούν
να επιβαρύνονται οι αγοραστές τους με τα έξοδα επιστροφής των
εμπορευμάτων σε περίπτωση που αλλάξουν γνώμη, θα πρέπει να το
καταστήσουν σαφές εκ των προτέρων.
Περισσότερη διαφάνεια
Οι αγοραστές θα έχουν επίσης ισχυρότερα δικαιώματα ακύρωσης
όταν ολοκληρώνουν μια αγορά μετά από επίσκεψη του εμπόρου στο
σπίτι τους ή όταν κάνουν αγορές μέσω ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
Η απαγόρευση των προσημειωμένων τετραγωνιδίων για τις αγορές
μέσω Διαδικτύου σημαίνει ότι όταν, για παράδειγμα, αγοράζετε αε-

ροπορικά εισιτήρια, δεν θα καταλήγετε να αγοράζετε και ταξιδιωτική
ασφάλεια χωρίς να το θέλετε. Μέχρι σήμερα, οι καταναλωτές που δεν επιθυμούσαν
πρόσθετες υπηρεσίες έπρεπε συχνά να
αφαιρούν την προσημείωση από τα εν λόγω
τετραγωνίδια.
Κανένα κρυφό κόστος
Οι έμποροι θα πρέπει τώρα να καθιστούν
σαφές το συνολικό κόστος της αγοράς ενός
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιβαρύνεστε με πρόσθετες
χρεώσεις ή άλλες δαπάνες, εάν δεν έχετε
ενημερωθεί γι’ αυτές πριν από την υποβολή παραγγελίας.
Εφεξής θα ισχύουν ανώτατα όρια για τις πρόσθετες επιβαρύνσεις
λόγω χρήσης πιστωτικών καρτών. Αυτό σημαίνει ότι οι έμποροι δεν θα
μπορούν να σας χρεώνουν περισσότερο από το πραγματικό κόστος
που συνεπάγεται η δυνατότητα που σας προσφέρουν να κάνετε αγορές με αυτό το μέσο πληρωμής.
Στο παρελθόν θα ανήκουν επίσης τα ακριβά τέλη για τη χρήση τηλεφωνικών γραμμών εξυπηρέτησης, καθώς οι νέοι κανόνες απαγορεύουν στους εμπόρους να χρεώνουν αυτές τις τηλεφωνικές κλήσεις
πάνω από την τιμή χρέωσης των συνήθων κλήσεων.
Αυτή η νέα δέσμη δικαιωμάτων για τους καταναλωτές, η οποία αντικαθιστά 4 οδηγίες, συμφωνήθηκε αρχικά το 2011. Οι χώρες της ΕΕ
είχαν προθεσμία μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013 για να μεταφέρουν
στο εθνικό τους δίκαιο τις διατάξεις της Οδηγίας για τα Δικαιώματα
των Καταναλωτών.
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