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ΤΕΥΦΟΣ 7Ο
Το Δελτίο Ενιαίασ Αγοράσ επιδιϊκει να μεταφζρει ςτισ αρμόδιεσ εκνικζσ υπθρεςίεσ και
ςτουσ φορείσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και κοινωνίασ, με ςυνοπτικό τρόπο και ςε
θλεκτρονικι μορφι, τισ εξελίξεισ που ςθμειϊνονται ςτθ Ενιαίασ Αγορά τθσ ΕΕ. Οι
πλθροφορίεσ και τα κζματα που περιλαμβάνονται ςτο Δελτίο προζρχονται από τα
ενθμερωτικά δελτία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ “Single Market Monthly” και “Single
Market News[1]”, και για τισ εξελίξεισ ςτθ χϊρα μασ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ που χειρίηονται
τα ςυγκεκριμζνα κζματα. Τα κείμενα παρουςιάηονται ςε περίλθψθ με δυνατότθτα
θλεκτρονικισ πρόςβαςθσ ςτο πλιρεσ κείμενο.
Τθν ευκφνθ ςφνταξθσ του Δελτίου ζχει θ Διεφκυνςθ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ Οικονομικισ Πολιτικισ του Υπουργείου Οικονομικϊν. Τισ προτάςεισ και τα
κείμενα ςασ μπορείτε να τα αποςτζλλετε ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:
eniaia.agora@mnec.gr

[1]

http://ec.europa.eu/internal_market/smn/index_en.htm

Οι εξελίξεισ τθσ Ενιαίασ Αγοράσ ςε ευρωπαϊκό
επίπεδο
Νζοι κανόνεσ για τισ υπθρεςίεσ πλθρωμών προσ όφελοσ των καταναλωτών και των
εμπόρων λιανικισ πώλθςθσ
Προκειμζνου να αναπροςαρμοςτεί θ ευρωπαϊκι αγορά πλθρωμϊν, ϊςτε
να αξιοποιιςει τισ ευκαιρίεσ που προςφζρει θ Ενιαία Αγορά και να
ςτθριχκεί θ ανάπτυξθ τθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι
ενζκρινε δζςμθ μζτρων ςτα οποία περιλαμβάνονται και τα εξισ:
 Νζα Οδθγία για τισ υπθρεςίεσ πλθρωμών («PSD2»)
 Πρόταςθ Κανονιςμοφ για τισ διατραπεηικζσ προμικειεσ που ιςχφουν ςτισ πλθρωμζσ
με κάρτα
Η ανακεωρθμζνθ Οδθγία για τισ υπθρεςίεσ πλθρωμϊν ειςάγει οριςμζνα νζα ςτοιχεία και
ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ ςτθν αγορά πλθρωμϊν τθσ ΕΕ:
o Διευκολφνει και κακιςτά αςφαλζςτερθ τθ χριςθ χαμθλοφ κόςτουσ υπθρεςιϊν

θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν, περιλαμβάνοντασ ςτο πεδίο εφαρμογισ του νζεσ υπθρεςίεσ
διενζργειασ πλθρωμϊν.
o Οι καταναλωτζσ κα προςτατεφονται καλφτερα από απάτθ, τυχόν καταχριςεισ και
περιςτατικά ςτον τομζα των πλθρωμϊν (π.χ. ςε περίπτωςθ αμφιςβθτοφμενων και
εςφαλμζνων πράξεων πλθρωμϊν).
o Η πρόταςθ αυξάνει τα δικαιϊματα των καταναλωτϊν που πραγματοποιοφν μεταφορζσ
και εμβάςματα χρθμάτων εκτόσ Ευρϊπθσ ι κάνουν πλθρωμζσ ςε νομίςματα εκτόσ ΕΕ.
o Προωκείται, μεταξφ άλλων θ ανάπτυξθ καινοτόμων τρόπων πλθρωμισ μζςω κινθτϊν
τθλεφϊνων και διαδικτφου ςτθν Ευρϊπθ, που κα τονϊςουν τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ
ΕΕ ςε παγκόςμιο επίπεδο.
Ο κανονιςμόσ για τισ διατραπεηικζσ προμικειεσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ανακεωρθμζνθ
Οδθγία για τισ υπθρεςίεσ πλθρωμϊν, κα κακιερϊςει μζγιςτα επίπεδα διατραπεηικϊν
προμθκειϊν για ςυναλλαγζσ ςτισ χρεωςτικζσ και πιςτωτικζσ κάρτεσ των καταναλωτϊν και
κα απαγορεφει τισ προςαυξιςεισ ςε αυτοφσ τουσ τφπουσ καρτϊν. Οι προςαυξιςεισ είναι
πρόςκετεσ επιβαρφνςεισ που επιβάλλουν ςυχνά οριςμζνοι ζμποροι για τθν πλθρωμι με
κάρτα, ιδίωσ για τθν αγορά αεροπορικϊν ειςιτθρίων. Όταν τεκοφν ανϊτατα όρια ςτισ
διατραπεηικζσ προμικειεσ για τισ πλθρωμζσ με καταναλωτικζσ κάρτεσ, το κόςτοσ που
βαρφνει τισ επιχειριςεισ λιανικισ για ςυναλλαγζσ με κάρτα κα μειωκεί ςθμαντικά και δεν
κα δικαιολογείται πλζον καμία προςαφξθςθ.
More information (για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε ctrl+κλικ)

Ο Μινασ Ενιαίασ Αγοράσ ξεκίνθςε με ςυηθτιςεισ για τθν
απαςχόλθςθ
Τθ Δευτζρα 23 Σεπτεμβρίου πραγματοποιικθκε θ πρϊτθ από τισ
τζςςερισ διαδικτυακζσ ςυηθτιςεισ για τθν Ενιαία Αγορά. Το
διαδικτυακό φόρουμ προςζφερε ςτουσ ενδιαφερομζνουσ μια
μοναδικι και άμεςθ γραμμι επικοινωνίασ με τουσ πολιτικοφσ
ικφνοντεσ ςτισ Βρυξζλλεσ. Οι πρϊτεσ ςυηθτιςεισ πραγματοποιικθκαν
με κζμα τθν απαςχόλθςθ και τα κοινωνικά δικαιώματα, ζχοντασ ωσ βάςθ περιςςότερεσ

από 400 ιδζεσ και προτάςεισ πολιτικισ, οι οποίεσ είχαν υποβλθκεί από ενδιαφερόμενουσ
φορείσ και μεμονωμζνα άτομα. Μεταξφ των κεμάτων που τζκθκαν προσ ςυηιτθςθ ιταν:
Πϊσ κα δθμιουργθκοφν νζεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ, τι μπορεί να κάνει θ ΕΕ για να
ςυμβάλλει ςτθ ςφςταςθ νζων επιχειριςεων και πϊσ κα ζπρεπε να προςτατευκοφν τα
κοινωνικά δικαιϊματα εντόσ τθσ Ενιαίασ Αγοράσ. Οι υπόλοιπεσ ςυηθτιςεισ περιςτράφθκαν
γφρω από δφο κυρίωσ κζματα: τισ τράπεηεσ και το θλεκτρονικό εμπόριο.
Το φόρουμ φιλοξζνθςε ςυηθτιςεισ και ςτισ 24 γλϊςςεσ τθσ ΕΕ, δίνοντάσ ζτςι τθν ευκαιρία
ςε πολίτεσ και ενδιαφερόμενουσ φορείσ να υποβάλουν προτάςεισ για το μζλλον τθσ ΕΕ και
να τισ ςυηθτιςουν μζςω διαδικτφου με άλλουσ πολίτεσ, αξιωματοφχουσ, ικφνοντεσ και
ειδικοφσ απ' όλθ τθν Ευρϊπθ. Η Επιτροπι, ςτρεφόμενθ ςτο διαδίκτυο, προϊκθςε τθ
ςυμμετοχι πολιτϊν και ομάδων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν ςτθ διαμόρφωςθ των πολιτικϊν
τθσ.
More information (για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε ctrl+κλικ)

Δικαιώματα Διανοθτικισ Ιδιοκτθςίασ: μελζτθ δείχνει ότι το 35% περίπου των
κζςεων απαςχόλθςθσ ςτθν ΕΕ βαςίηεται ςε κλάδουσ εντάςεωσ ΔΔΙ (Δικαιώματα
Διανοθτικισ Ιδιοκτθςίασ)
Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι εξζφραςε τθν ικανοποίθςι τθσ για τθ δθμοςίευςθ μελζτθσ (30
Σεπτεμβρίου 2013) ςχετικά με τα δικαιϊματα διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ (ΔΔΙ), τθν οποία
εκπόνθςαν από κοινοφ το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ (EPO) και το
Γραφείο Εναρμόνιςθσ ςτο πλαίςιο τθσ Εςωτερικισ Αγοράσ (OHIM). Η ςυγκεκριμζνθ μελζτθ
με τίτλο «Κλάδοι εντάςεωσ ΔΔΙ: ςυμβολι ςτισ οικονομικζσ επιδόςεισ και τθν απαςχόλθςθ
ςτθν Ευρϊπθ» εξετάηει τθ ςθμαςία των δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ για τθν
οικονομία τθσ ΕΕ. Βαςικζσ διαπιςτϊςεισ τθσ μελζτθσ είναι ότι περίπου το 39 % τθσ
ςυνολικισ οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτθν ΕΕ (φψουσ περίπου 4,7 τρισ. ετθςίωσ)
αςκείται από κλάδουσ εντάςεωσ ΔΔΙ, και περίπου το 26 % τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ
ςτθν ΕΕ (56 εκατομμφρια κζςεισ εργαςίασ) παρζχεται απευκείασ από τουσ κλάδουσ
αυτοφσ, ενϊ ζνα επιπλζον 9 % των κζςεων εργαςίασ ςτθν ΕΕ προκφπτει ζμμεςα από
κλάδουσ εντάςεωσ ΔΔΙ.
More information (για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε ctrl+κλικ)

Τι κάνει θ ΕΕ για τθν αντιμετώπιςθ τθσ ανεργίασ των νζων;
Οι ειδικζσ ανά χϊρα ςυςτάςεισ του Ιουλίου του 2012 είχαν ωσ ςτόχο να διαςφαλιςτεί ότι θ
απαςχόλθςθ των νζων εξακολουκεί να αποτελεί υψθλι προτεραιότθτα ςτθν πολιτικι
ατηζντα όλων των Κρατϊν Μελϊν (ΚΜ), ςτα οποία θ ανεργία των νζων είναι ιδιαίτερα
δραματικι.
Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι πρότεινε, τον Δεκζμβριο του 2012, μια δζςμθ μζτρων για τθν
απαςχόλθςθ των νζων προκειμζνου να βοθκιςει τα ΚΜ, ειδικότερα, ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ
ανεργίασ των νζων και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, παρζχοντασ ςτουσ νζουσ κζςεισ
απαςχόλθςθσ, εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ (βλ. IP/12/1311 και MEMO/12/938). Η εν λόγω
δζςμθ μζτρων περιλαμβάνει:
 Πρόταςθ ςφςταςθσ του Συμβουλίου για τθν κακιζρωςθ μιασ εγγφθςθσ για τθ
νεολαία
 Πλαίςιο ποιότθτασ για περιόδουσ πρακτικισ άςκθςθσ

 Μια Ευρωπαϊκι Συμμαχία για κζςεισ μακθτείασ
Η ςφςταςθ για τθν εγγφθςθ για τθ νεολαία εγκρίκθκε από το Συμβοφλιο Υπουργϊν τθσ ΕΕ,
ςτισ 22 Απριλίου 2013 (βλ. MEMO/13/152). Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι προτρζπει τα ΚΜ να
κακιερϊςουν ςιμερα τισ δομζσ, οι οποίεσ απαιτοφνται, ϊςτε να καταςτεί θ εγγφθςθ για τθ
νεολαία μια πραγματικότθτα το ςυντομότερο δυνατό. Τζλοσ, θ Επιτροπι αναμζνεται να
παρουςιάςει νζεσ πρωτοβουλίεσ για τθν υποςτιριξθ των ΚΜ ςτισ προςπάκειζσ τουσ να
κακιερϊςουν το ςφςτθμα παροχισ εγγυιςεων για τθ νεολαία.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-464_en.htm (για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ
πατιςτε ctrl+κλικ)
http:// eu/rapid/press-release_MEMO-13-464_ eu/rapid/press-release_MEMO-13-464_en.htm
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