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ΣΥΝΟΨΗ
Το παρόν πόνημα περιλαμβάνει ένα επιλεκτικό δείγμα από 103
λέξεις, οι οποίες ανάγονται σε κοινή πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα. Μέσα από
την ετυμολογία και την ιστορική εξέλιξη των λέξεων αυτών,
επιβεβαιώνεται η μακρόχρονη κοινή γλωσσική μας κληρονομιά, η οποία
ταυτόχρονα είναι και πολιτισμική και πολιτιστική. Πρόκειται για λέξειςκλειδιά αντιπροσωπευτικών γνωστικών αντικειμένων, οι οποίες έχουν
ευρύτατη χρήση στις περισσότερες από τις 24 επίσημες γλώσσες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι λέξεις παρουσιάζονται αλφαβητικά στην αγγλική γλώσσα. Στην
πλειονότητα των λέξεων, παρατίθεται η χρονολογία πρώτης εμφάνισης και
η έννοια ή οι έννοιες που απέκτησε στο πέρασμα των αιώνων.
Καταγράφεται η γλώσσα δανεισμού, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη,
προχωρώντας σε βάθος χρόνου ως την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα. Οι
περισσότερες λέξεις είναι λατινογενούς ή αρχαιοελληνικής προέλευσης.
Αρκετοί επιστημονικοί όροι αποτελούν νεολογισμούς που δημιουργήθηκαν
από νεολατινικές λέξεις ή αρχαιοελληνικά λεξικά (π.χ. bio-) ή γραμματικά
(π.χ. –logy) μορφήματα. Στη συνέχεια περιγράφεται η συσχέτισή τους με
κοινές και διαδεδομένες πολιτικές της ΕΕ σε αντίστοιχους τομείς ευθύνης
της. Στις περισσότερες από αυτές τις αναφορές, παρατίθεται και ένα
σχετικό πληροφοριακό γράφημα (info graphic) επεξηγηματικού η
συμπληρωματικού χαρακτήρα.
Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι και με μόνον τις 103 αυτές λέξεις,
καλύπτεται ένα ευρύτατο φάσμα δράσεων και πολιτικών της ΕΕ, το
αποτέλεσμα των οποίων αποτελεί δίκτυο προστασίας του Ευρωπαίου
Πολίτη, ο οποίος βλέπει να βελτιώνεται η καθημερινότητά του με τρόπους
και παρεμβάσεις που θεωρούνται δεδομένες και αυτονόητες.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ελευθερία και η γλώσσα, σύμφωνα με τον εθνικό ποιητή της
Ελλάδας, Διονύσιο Σολωμό, είναι οι δυο βασικοί πυλώνες στους οποίους
στηρίζεται η πραγμάτωση της ανθρώπινης υπόστασης. Αποτελούν
συστατικό στοιχείο της Δημοκρατίας και ταυτοχρόνως μέτρο ελέγχου της
ποιότητάς της. Χωρίς ελευθερία, δεν μπορεί να αναπτυχθεί η
προσωπικότητα του πολίτη, χωρίς καλλιέργεια των γλωσσικών του
δυνατοτήτων, δεν μπορεί ούτε να εκφράσει αυτό που σκέπτεται ούτε να
σκεφθεί ολοκληρωμένα.
Η Ευρώπη είναι από τις λίγες περιοχές του πλανήτη, όπου
προστατεύονται ως ύψιστες αξίες τόσο η ελευθερία των πολιτών όσο και η
πλούσια γλωσσική πολυμορφία της ηπείρου, η οποία, ωστόσο, έχει κοινή
ρίζα: οι περισσότερες γλώσσες που μιλιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ανήκουν στην ίδια οικογένεια, την ινδοευρωπαϊκή. Και όπως συμβαίνει στις
οικογένειες, να μοιραζόμαστε δηλαδή πολλά από τα υπάρχοντά μας, έτσι
και γίνεται με τις ευρωπαϊκές γλώσσες, μοιραζόμαστε πολλές λέξεις.
Αξίζει να τις ανακαλύψουμε και μέσω αυτών να αποκαλύψουμε
πτυχές του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, πολιτικές, δράσεις και ρυθμίσεις
που έχουν αντίτυπο στην καθημερινοτητά μας. Άλλωστε, όπως έχει πει ο
σπουδαίος Αυστριακός φιλόσοφος, Λούντβιχ Βιτγκενστάϊν “Τα όρια της
γλώσσας μου αποτελούν τα όρια τού κόσμου μου”, εννοώντας πως κάτι
που δε μπορεί να αποτυπωθεί με λέξεις, είναι σα να μην υπάρχει. Η
πρότασή μας έχει στόχο να διευρύνουμε τις γνώσεις μας για το ευρωσύμπαν, να κατανοήσουμε καλύτερα ο ένας λαός τον άλλο και να
συνειδητοποιήσουμε ότι οι πολιτισμικές μας ρίζες είναι κοινές, όπως
ακριβώς πρέπει να είναι και το μέλλον μας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Υπόβαθρο, κοινές ρίζες και Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες

1

Οι ινδοευρωπαϊκές γλώσσες αποτελούν μια Γλωσσική οικογένεια
απαρτιζόμενη από εκατοντάδες συναφείς γλώσσες και διαλέκτους.
Υπάρχουν 446 ζωντανές Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, σύμφωνα με την
εκτίμηση της ιστοσελίδας Ethnologue (https://www.ethnologue.com)
με περισσότερα από τα δύο τρίτα (313) από αυτές να ανήκουν στον ΙνδοΙρανικό κλάδο. Οι Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες που ομιλούνται ευρέως είναι η
Ισπανική, η Αγγλική, η Χιντουστάνι (Χίντι και Ουρντού), η Πορτογαλική, η
Βεγγαλικη η Ρωσική, η Περσική και η Πουντζάμπι, με πάνω από 100
εκατομμύρια ομιλητές. Σήμερα, το 46% του ανθρώπινου πληθυσμού μιλάει
ως μητρική Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, δείχνοντας μακράν το υψηλότερο
ποσοστό από οποιαδήποτε άλλη γλωσσική οικογένεια. Η Ινδοευρωπαϊκή
οικογένεια περιλαμβάνει τις περισσότερες σύγχρονες γλώσσες της
Ευρώπης και τμήματα της δυτικής, κεντρικής και νότιας Ασίας.
Τον 16ο αιώνα, οι Ευρωπαίοι επισκέπτες στην Ινδική υποήπειρο
άρχισαν να παρατηρούν ομοιότητες μεταξύ των Ινδο-ϊρανικών, ιρανικών
και ευρωπαϊκών γλωσσών. Το ζήτημα επανήλθε το 1786, όταν ο Sir
William Jones διδάσκει για τις εντυπωσιακές ομοιότητες ανάμεσα σε τρεις
από τις παλαιότερες γλώσσες που ήταν γνωστές στην εποχή του: τη
Λατινική, την Ελληνική και την Σανσκριτική, στην οποία προσθέτει
δοκιμαστικά τα Γοτθικά, Κελτικά και Περσικά. Ο Thomas Young ήταν
επίσης εκείνος που χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο ‘IndoEuropean’ το 1813, έννοια που δημιουργήθηκε με βάση τα γεωγραφικά
όρια της γλωσσικής οικογένειας: από τη Δυτική Ευρώπη μέχρι τη Βόρεια
Ινδία.
Η συγκριτική γραμματική του Franz Bopp εμφανίστηκε μεταξύ του
1833 και του 1852 και σηματοδοτεί την αρχή των Ινδοευρωπαϊκών
σπουδών σε επιστημονικό επίπεδο. Οι διάφορες υποομάδες της οικογένειας
των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών συμπεριλαμβάνουν δέκα μεγάλες ομάδες,
οι οποίες αποδίδονται παρακάτω σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά της
εμφάνισής τους, κατά τον David Anthony:
1

Από Wikipedia, the free encyclopedia (τροποποιημένο)
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1.

Ανατολική, (Μικρά Ασία), η πιο πρώιμη πιστοποιημένη υποομάδα.
Εμφανίστηκε γύρω στο 4200 π.Χ. Απομονωμένοι όροι στη Λουβητική/
Χεττιτική που αναφέρονται στα Παλαιά Σημιτικά Ασσυριακά κείμενα
του 2000-1900 π.Χ., Χεττιτικά κείμενα από το 1650 π.Χ., που
εξαφανίστηκαν κατά την Ύστερη Αρχαιότητα.
2. Τοχαρική, εμφανίστηκε μεταξύ 3300 και 2800 π.Χ.
3. Γερμανικά, (από την Πρωτο-γερμανική), εμφανίστηκαν γύρω στο
3300 π.Χ., οι πρώτες μαρτυρίες σε ρουνικές επιγραφές από τον 2ο
μ.Χ. αι. Τα παλαιότερα συνεκτικά κείμενα στη Γοτθική ανάγονται στον
4ο αιώνας μ.Χ. Η παλαιο-αγγλική χειρόγραφη παράδοση από τον 8ο
μ.Χ. αιώνα.
4. Ιταλικά, (από τα Πρώτο-Ιταλικά), συμπεριλαμβανομένων των
λατινικών και των γλωσσών που προέκυψαν από τη λατινική (οι
Ρομανικές γλώσσες), εμφανίστηκαν γύρω στο 3000 π.Χ. και
βεβαιώνεται από τον 7ο αιώνα π.Χ.
5. Κελτική, που προήλθε από την Πρωτο-Κελτική, εμφανίστηκε γύρω
στο 3000 π.Χ.
6. Αρμενιακή εμφανίστηκε γύρω στο 2800 π.Χ. Αλφαβητικά κείμενα
είναι γνωστά από τις αρχές του 5ου αιώνα μ.Χ.
7. Βαλτο-σλαβική, εμφανίστηκε γύρω στο 2800 π.Χ. Οι περισσότεροι
ινδοευρωπαϊστές πιστεύουν ότι σχηματίζουν μια φυλογενετική μονάδα,
ενώ μια μειοψηφία αποδίδει ομοιότητες στη μακρόχρονη γλωσσική
επαφή.
8. Σλαβική, (από πρωτο-σλαβική), μαρτυρούμενη από τον 9ο αιώνα μ.Χ.
(πιθανό νωρίτερα, βλέπε σλαβική ρουνική γραφή τα πρώτα κείμενα
στην παλαιά εκκλησιαστική σλαβονική
9. Βαλτική, που μαρτυρείται από τον 14ο αιώνα μ.Χ.
10. Η Ελληνική, εμφανίστηκε γύρω στο 3000 π.Χ. Έχουν βρεθεί
πινακίδες στα μυκηναϊκά ελληνικά από το 1450 έως το 1350 π.Χ. Τα
ομηρικά κείμενα χρονολογούνται στον 8ο αιώνα π.Χ.
11. Η Ινδο-Ιρανική, εμφανίστηκε γύρω στο 2200 π.Χ., βεβαιώθηκε
γύρω στο 1400 π.Χ., προερχόμενη από την Πρωτο-Ινδο-Ιρανική
(χρονολογείται στα τέλη 3ης χιλιετίας π.Χ.).
12. Η Αλβανική γλώσσα εμφανίστηκε από τον 12ο αιώνα μ.Χ., γραπτά
κείμενα της υπάρχουν από τον 14ο αιώνα μ.Χ.
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Κοινές ρίζες στην Ινδο-Ευρωπαική:

Ancient
Greek

Latin

Sanskrit

Hittite

English

Armenian

Lithuanian

Tocharic

Celtic

I

es

àš

---

---

Mother

mayr

mótina

mãcer

máthair

gãv

-------

Cow

cov

---

keu

bó

cord

---

kart

Heart

sirt

širdis

---

cride

ὕδωρ

---

udákam

watar

Water

vanduõ

war

uisce

νέ(F)ος

novus

návas

newas

New

nor

naûjas

ñuwe

nue

ἐστί

est

ásti

estsi

Is

ē

ēsti

ste

is

ἓξ

sex

ṣáṭ

---

Six

veċ

šeši

ṣkas

sé

ἐγώ

ego

ahám

μήτηρ

mãter

mãtár

βοῦς

bõs

καρδία

Εκτός από τα λατινικά (tres), υπάρχουν πολλές γλώσσες που
βασίζονται στην Ινδο-Ευρωπαική, στη λέξη ‘τρία’ για παράδειγμα, υπάρχει
σύνδεση με την Ινδο-Ευρωπαική *trejes. Για παράδειγμα στα ελληνικά
(τρείς), στα σανσκριτικά (trayas), στα ισπανικά (tres), στα Δανέζικα /
Ιταλικά / Σουηδικά (tre), στα Γαλλικά (trois),στα Γερμανικά (drei), στα
Ολλανδικά (drie), στα Ρωσικά (tri), στα Αγγλικά (three). Το ότι αυτές οι
λέξεις είναι συγγενείς είναι αυτονόητο, ειδικά όταν συγκρίνονται με τη
λέξη "τρεις" σε μη Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, όπως η Τουρκική (uc), η
Εβραϊκή (shelosh), η Μαλαισιανή και η Κινεζική (san). Προσθέτοντας
άλλες βασικές Ινδοευρωπαϊκές λέξεις, όπως η μητέρα / μοίρα / μητέρα και
ο πατέρας / πατέρ / πατρός κάνει την υπόθεση συντριπτική. Όλες αυτές οι
γλώσσες που παρουσιάζουν τόση μεγάλη συγγένεια, πρέπει κάποτε να
είχαν μια κοινή πηγή.
Το λεξιλόγιο που έχουμε επιλέξει για τις ασκήσεις έχει ως επί το
πλείστον μια ινδοευρωπαϊκή καταγωγή. Απευθύνεται σε νέους ηλικίας 1625 ετών και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των ευρωπαϊκών μας ριζών,
της κοινής γλωσσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Πρόκειται κυρίως
για έννοιες που ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά από τους αρχαίους
Έλληνες και τους Ρωμαίους. Το μεγαλύτερο μέρος του διεθνούς
επιστημονικού λεξιλογίου έχει δημιουργηθεί και συνεχίζει να δημιουργείται
με προθέματα (π.χ. πολυ-κλινική, δια-δίκτυο) και επιθήματα (π.χ.
βιολογία, νεολογισμός) ελληνικής ή λατινικής προέλευσης, δηλαδή
απευθείας από Ινδοευρωπαϊκές ρίζες. Οι αποκλίσεις από αυτόν τον κανόνα
δικαιολογούνται σε περιπτώσεις πολύ ευρέων δανείων από γλώσσες που
ανήκουν σε μη Ινδοευρωπαϊκές γλωσσικές οικογένειες της Ευρώπης.
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Μερικά παραδείγματα:
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ – ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ
•
Τiramisu - Στα Ιταλικά τιραμισού, από tirami su !, κυριολεκτικά,
τραβήξτε με! Πρώτη Γνωστή Χρήση: 1982
•
Μoussaca - Στα Νεοελληνικά mousakas, από την τουρκική musakka,
από
dialect
Αραβικά
(Αίγυπτος)
musagga'a,
κυριολεκτικά,
διατηρημένα με απλή ψύξη. Πρώτη Γνωστή Χρήση: 1862
ΤΡΟΦΙΜΑ – ΠΟΤΑ
•
Σοκολάτα – Στα Ισπανικά, από Nahuatl chicolātl, chocolātl, αφρώδη
ποτά από νερό, αραβοσιτέλαιο και αλεσμένους σπόρους κακάο και
καπόκ: πιθανώς chicol-, chocol-, άγνωστης σημασίας και προέλευσης
+ αtl, νερό. Πρώτη Γνωστή Χρήση: 1604
•
Πατάτα - Στα Ισπανικά πατάτα, αλλοίωση (πιθανώς επηρεασμένη από
τη λευκή πατάτα) του Taíno batata, γλυκιά πατάτα. Πρώτη Γνωστή
Χρήση: 1565
•
Ντομάτα - μεταβολή της προηγούμενης τομάτας, από τα ισπανικά,
από Nahuatl tomatl. Πρώτη Γνωστή Χρήση: 1604
ΦΡΟΥΤΑ
•
αβοκάντο - τροποποίηση του Ισπανικού aguacate, από Nahuatl
āhuacatl αβοκάντο, όρχι. Πρώτη γνωστή χρήση: 1696
•
μπανάνα - Στα Ισπανικά ή Πορτογαλικά. Ισπανικά, από πορτογαλικά,
αφρικανικής προέλευσης. παρόμοια με τη μπανάνα Wolof banaana.
Πρώτη Γνωστή Χρήση: 1597
ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ:
•
Laser - ενίσχυση φωτός με διέγερση εκπομπής ακτινοβολίας. Πρώτη
Γνωστή Χρήση: 1957
•
RAM - μνήμη τυχαίας προσπέλασης. Πρώτη Γνωστή Χρήση: 1957
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Σύγχρονη κατανομή μητρικών Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, στην
πατρίδα τους την Ευρασία
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ΟΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΑΣ ΡΙΖΕΣ:TO ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ

Πηγή: https://www.ethnologue.com
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
Η ανίχνευση και επιλογή λέξεων, που συνδυάζουν κοινή
Ινδοευρωπαϊκή ρίζα και ταυτόχρονα μπορούν να συσχετισθούν με
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την συμβολή τους στην βελτίωση
της καθημερινότητας των Ευρωπαίων πολιτών, ήταν το πρώτο βήμα για
την δημιουργία αυτού του "Θησαυρού". Ως Βάση χρησιμοποιήθηκε η
αναφορά στους άξονες των πολιτικών της ΕΕ όπως αυτές αναφέρονται
στον επίσημο ιστότοπο: https://europa.eu/european-union/topics_en
Πιο συγκεκριμένα:
Γεωργία, αλιεία και τρόφιμα--Επιχείρηση--Κουλτούρα και εκπαίδευση-Τελωνεία και φόροι--Ανάπτυξη και ανθρωπιστική βοήθεια--Οικονομία και
χρηματοδότηση--Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις--Διεύρυνση και
εξωτερικές υποθέσεις--Περιβάλλον και ενέργεια--Θεσμικά όργανα της ΕΕ-Υγεία--Δικαιοσύνη και δικαιώματα πολιτών--Περιφέρειες και τοπική
ανάπτυξη--Επιστήμη και τεχνολογία--Μεταφορές και ταξίδια.
Όλη η πληροφόρηση που παρατίθεται σχετικά με τις πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οφέλη που προκύπτουν για τους
πολίτες αντλήθηκε διαδικτυακά απο διερεύνηση των κάτωθι επίσημων
ιστοσελίδων:
https://europa.eu/european-union/topics_el
https://ec.europa.eu/info/index_el
https://publications.europa.eu/el/web/general-publications/publications
http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/activitiesmultimedia/documents
Οι επιλεγείσες λέξεις παρατίθενται αλφαβητικά.
Πρώτα δίνεται η ετυμολογία τους και στη συνέχεια γίνεται αναφορά
στην σχέση και διασύνδεση της λέξης με τις πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
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A
1.

Agronomy:

Πιθανότατα προέρχεται από την γαλλική λέξη ‘agronomie’. Το μόρφημα
αγρο-αναφέρεται σε σχέση με την γεωργία ή την καλλιέργεια και
προέρχεται από την Ελληνική λέξη αγρός δηλαδή χωράφι, από την πρωτο
ινδοευρωπαϊκή ρίζα *agro-.
Η αγρονομία είναι η επιστήμη και η τεχνολογία η οποία αναφέρεται στην
παραγωγή και χρησιμοποίηση φυτών για φαγητό, καύσιμο, κλωστή και για
λιπάσματα. Η αγρονομία περιλαμβάνει επίσης εργασίες στους τομείς της
φυτικής γενετικής, της φυσιολογίας των φυτών, της μετεωρολογίας και
της επιστήμης του εδάφους.
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Η γεωργία είναι ένας τομέας πολιτικής όπου οι κυβερνήσεις της ΕΕ
συμφώνησαν να μοιραστούν πλήρως την ευθύνη – φυσικά μαζί και με την
απαραίτητη χρηματοδότηση . Επομένως, αντί της εθνικής πολιτικής και της
οικονομικής στήριξης που προωθεί η κάθε χώρα, ο τομέας αυτός τώρα
αποτελεί ευθύνη της ΕΕ στο σύνολό του.
Ως μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, οι αγροτικές δαπάνες μειώθηκαν
απότομα τη δεκαετία του 1970, από σχεδόν 70% σε 38% σήμερα. Στην
πλέον πρόσφατη αναθεώρησή της, η μεταρρύθμιση του Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής του 2013 εισήγαγε ειδικά μέτρα για τις λεγόμενες "πράσινες
άμεσες πληρωμές" (Green Direct Payments) που συνδέονται με την
παροχή περιβαλλοντικών δημόσιων αγαθών, συνδέοντας τη βιώσιμη
παραγωγή τροφίμων, την αειφόρο διαχείριση των γεωργικών εκτάσεων και
τις φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Υποστήριξη της ΕΕ για τους αγρότες στα νησιά του Αιγαίου-Στόχοι:
•

Εφοδιασμός των μικρότερων νησιών με προϊόντα, απαραίτητα για
ανθρώπινη κατανάλωση ή μεταποίηση, καθώς και γεωργικές εισροές, με
κόστος που αντισταθμίζει την απομόνωσή τους
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•

Εξασφάλιση μακροπρόθεσμα, της συνέχειας και ανάπτυξης της τοπικής
παραγωγής.

2.

Agriculture:

"«καλλιέργεια γης, καλλιέργεια μεγάλων εκτάσεων γης για την παροχή
τροφής», από τη Λατινική λέξη agricultura που προέκυψε από συνένωση
των λέξεων agri και cultura (από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *agro- "+
cultura " καλλιέργεια "

3.

Sustainable Agriculture:

Βιώσιμη γεωργία, ‘παρέχοντας στήριξη, "από τη ρίζα της παλαιάς γαλλικής
λέξης ‘sostenir’ δηλαδή ‘κρατάω, υπομένω ", από τη λατινική λέξη
sustinere δηλαδή «σηκώνων ψηλά, υποστηρίζω, κρατώ, υπομένω», και
από την αφομοιωμένη μορφή του υποσυνόλου" από κάτω "(βλέπε υπο-) +
tenere" να κρατήσει ", από τη Ινδοευρωπαϊκή γλωσσική ρίζα ‘για να
τεντώσει’
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Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) που δημιουργήθηκε το 1962, είναι μία
από τις παλαιότερες πολιτικές της ΕΕ. Η ΚΓΠ ή αλλιώς Common Agriculture
Policy CAP αποτελεί το προϊόν μεγάλων μεταρρυθμίσεων το 1992, και με
την αναθεώρηση από το σύνολο των κρατών-μελών το 2003 και το 2013,
προσάρμοσε την πολιτική σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.
Η Κοινή Γεωργική Πολιτική εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς. Αρχικά, είναι ένα
ολοκληρωμένο σύστημα μέτρων που λειτουργεί διατηρώντας τα επίπεδα
των τιμών των εμπορευμάτων εντός της ΕΕ και επιδοτώντας την
παραγωγή.
Ο κύριος στόχος είναι να παρασχεθεί μια σταθερή, αειφόρα και ασφαλώς
παραγόμενη τροφή σε προσιτές τιμές για την ευρωπαϊκή αγορά,
εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο στους αγρότες
και στους γεωργούς και προστατεύοντάς τους από την υπερβολική
αστάθεια των τιμών και τις κρίσεις της αγοράς.
Η κοινή γεωργική πολιτική συνδέεται άρρηκτα και με τη βιώσιμη γεωργία.
Μεταξύ άλλων υποστηρίζει τη βιωσιμότητα των αγροτικών κοινοτήτων με
τη διαφοροποίηση της οικονομίας, συμβάλλει στη δημιουργία και τη
διατήρηση θέσεων εργασίας στον τομέα των τροφίμων, προστατεύει το
περιβάλλον και εξασφαλίζει την καλή διαβίωση των ζώων.
Η ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική μετέτρεψε την ΕΕ στην αγροδιατροφική
υπερδύναμη που είναι σήμερα: η ΕΕ, ως πρώτος αγροδιατροφικός
εξαγωγέας παγκοσμίως, οφείλει την ασυναγώνιστη φήμη της στη
γαστρονομική της κληρονομιά και στα προϊόντα διατροφής της, καθώς και
στην τεχνογνωσία των παραγωγών της
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Το Πλαίσιο Πολιτικής της ΕΕ για το 2010 βοηθάει τις αναπτυσσόμενες
χώρες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της επισιτιστικής ασφάλειας και
ορίζει τις προτεραιότητες της ΕΕ για την εντατικοποίηση των επενδύσεων
στη βιώσιμη γεωργία και τη βελτίωση της διαθεσιμότητας κατάλληλων και
θρεπτικών τροφίμων
•

Η πολιτική επισιτιστικής ασφάλειας της ΕΕ επικεντρώνεται στους
μικροκαλλιεργητές, δεδομένου ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι οι
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επενδύσεις σε γεωργικές μικρές επιχειρήσεις παρέχουν τις μεγαλύτερες
αποδόσεις όσον αφορά στη μείωση και στην αύξηση της φτώχειας
•

Η ΕΕ υποστηρίζει τις προσπάθειες των αναπτυσσόμενων χωρών να
προωθήσουν τον γεωργικό τους τομέα μέσω ενός αριθμού
προγραμμάτων και πρωτοβουλιών. Υποστηρίζει δραστηριότητες που
συμβάλλουν στη δίκαιη και κοινωνική ανάπτυξη, στην περιβαλλοντική
βιωσιμότητα, στην ανάπτυξη της αλυσίδας αξίας, στην ολοκλήρωση της
αγοράς και στη γεωργική έρευνα και καινοτομία που βασίζεται στη
ζήτηση.
4.

Agenda:

Από το λατινικό agenda, δηλαδή «πράγματα που πρέπει να γίνουν»,
πληθυντικός ουδετέρου του agendus, γερουνδιακό (ρηματικό επίθετο με
παθητική σημασία) του agere «κάνω» (από την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα *ag"οδηγώ, τραβώ προς τα έξω, μετακινώ").
Συσχέτιση με πολιτικές ΕE
H στρατηγική ατζέντα της ΕΕ θεσμοθετείται κατά κύριο λόγο από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επί παραδείγματι, κατά τη σύνοδό του στις
Βρυξέλλες στις 27 Ιουνίου 2014, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε σε
πέντε τομείς πολιτικής προτεραιότητας όσον αφορά στην καθοδήγηση του
έργου της ΕΕ για τα επόμενα πέντε χρόνια.
Αυτές οι προτεραιότητες αναγράφονται και αναλύονται σε βάθος σε
συγκεκριμένο έγγραφο που ονομάζεται «Στρατηγική ατζέντα της Ένωσης
σε περιόδους αλλαγής». Αυτή η στρατηγική ατζέντα χρησιμοποιείται για το
σχεδιασμό του έργου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αποτελεί βάση για
τα προγράμματα εργασίας άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, όπως η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σχεδιάζει πολιτικές προς θεσμοθέτηση και
εφαρμογή.
Οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν:
1. Απασχόληση, ανάπτυξη και ανταγωνισμό
2. Ενδυνάμωση και προστασία των πολιτών
3. Πολιτική για την ενέργεια και το κλίμα
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4. Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη
5. Η Ένωση ως ισχυρός παγκόσμιος παράγοντας
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ:
Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων
Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, που υιοθετήθηκε το
Νοέμβριο του 2011, καλείται να συντελέσει ουσιαστικά στην υφιστάμενη
κατάσταση της κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη και να
προωθήσει ένα συγκεκριμένο κοινό πρόγραμμα, το οποίο θα καταστήσει
την εκπαίδευση ενηλίκων έναν πιο ισχυρό κρίκο στην αλυσίδα της Διά Βίου
Μάθησης.

5.

Apology:

"υπεράσπιση, δικαιολόγηση", από το υστερολατινικό apologia, από το
ελληνικό απολογία "υπεράσπιση, δικαιολογία", από το ρήμα ‘απολογείσθαι’
"υπερασπίζομαι», από το απόλογος "αφήγηση, διήγηση" προερχόμενο από
το ‘από’ και ‘λόγος’
Συσχέτιση με πολιτικές ΕE
Προσφυγή της Επιτροπής κατά κράτους μέλους. Κάλεσμα σε απολογία
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Ενεργητικά νομιμοποιούμενος

Επιτροπή

Παθητικά νομιμοποιούμενος

Κράτος μέλος (μόνον)

Λόγος

Παράβαση του κοινοτικού Δικαίου

Προδικασία

Επιτροπή διαπιστώνει την παράβαση

Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
•

Καλεί σε απολογία το κράτος

•

Η Επιτροπή διατυπώνει αιτιολογημένη άποψη για το ζήτημα

•

Η Επιτροπή καλεί το κράτος να άρει την παράβαση εντός προθεσμίας

Σε αρνητική περίπτωση υπάρχει προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

6.

Acoustics:

«η επιστήμη του ήχου», από το επίθετο acoustic «που αναφέρεται στην
ακοή ή τον ήχο», από το γαλλικό acoustique, από τη λατινοποιημένη
μορφή του ελληνικού επιθέτου ακουστικός που προέρχεται από το
ακουστός, ρηματικό επίθετο του ρήματος ακούω, πιθανώς από το πρόθημα
α- και το ρήμα κοείν «αντιλαμβάνομαι», από την πρωτο-ϊνδοευρωπαϊκή
ρίζα *kous- «ακούω»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Η οδηγία για τον περιβαλλοντικό θόρυβο βοηθάει στον καθορισμό των
επιπέδων θορύβου εντός της Ε.Ε. και στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για
την επίτευξη αποδεκτών επιπέδων. Παράλληλα, χωριστή νομοθεσία
ρυθμίζει την εκπομπή θορύβου από συγκεκριμένες πηγές
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Περιβαλλοντικός θόρυβος: Η οδηγία-πλαίσιο για τον περιβαλλοντικό
θόρυβο αποσκοπεί στη μείωση της έκθεσης στον περιβαλλοντικό θόρυβο
μέσα από την εναρμόνιση των δεικτών θορύβου και των μεθόδων
αξιολόγησης, τη συλλογή πληροφοριών για την έκθεση στο θόρυβο μέσω
χαρτών θορύβου και την παροχή ενημέρωσης στους πολίτες. Βάσει των
ανωτέρω, τα κράτη μέλη οφείλουν να καταρτίσουν σχέδια δράσης για την
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αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τον θόρυβο. Οι χάρτες
θορύβου και τα σχέδια δράσης πρέπει να επανεξετάζονται τουλάχιστον
κάθε πέντε χρόνια.
Οδική κυκλοφορία: Ο κανονισμός σχετικά με την ηχοστάθμη των
μηχανοκίνητων οχημάτων εισάγει μια νέα μέθοδο δοκιμής για τη μέτρηση
των εκπομπών θορύβου, μειώνει τις σήμερα ισχύουσες οριακές τιμές και
συμπεριλαμβάνει στη διαδικασία έγκρισης τύπου πρόσθετες διατάξεις για
τις εκπομπές θορύβου. Επιπλέον, επιμέρους κανονισμοί θέτουν όρια
θορύβου για μοτοποδήλατα και μοτοσυκλέτες.
Εναέρια κυκλοφορία: Οι κανόνες της ΕΕ για τον θόρυβο των
αεροπλάνων, σύμφωνα με την «ισορροπημένη προσέγγιση» της ICAO,
ισχύουν από τον Ιούνιο του 2016 για τα αεροδρόμια με περισσότερες από
50.000 κινήσεις πολιτικών αεροσκαφών ανά έτος.
Σιδηροδρομική κυκλοφορία: Στο πλαίσιο της οδηγίας για τη
σιδηροδρομική διαλειτουργικότητα, μια τεχνική προδιαγραφή για τη
διαλειτουργικότητα (TSI) στο θόρυβο, ορίζει τα μέγιστα επίπεδα θορύβου
παραγόμενου από νέα (συμβατικά) σιδηροδρομικά οχήματα. Ο κανονισμός
για τη χρέωση του θορύβου προσφέρει κίνητρα για τη μετασκευή
εμπορευματικών φορταμαξών με πέδιλα χαμηλού θορύβου από σύνθετο
υλικό
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7.

Aegis:

"προστασία", 1793, μεταφορική χρήση της λατινικής aegis, από
Ελληνική ‘Αίγη’, το όνομα της ασπίδας του Δία, μια λέξη που λέγεται
τον Ηρόδοτο ότι σχετίζεται με τον ‘αιγό’ (αιγόκερ) ‘αιγός’ από
Ινδοευρωπαϊκή ρίζα * aig- "(πηγή επίσης του Σανσκριτικού Αϊάα,
Λιθουανικού όζους "κατσίκας ")

την
από
την
του

Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Το AEGIS αποτελεί ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, με
έμφαση στον μεγάλο όγκο δεδομένων για τη δημόσια και την προσωπική
ασφάλεια (συνεισφορά της ΕΕ: 2.999.200 ευρώ).
Το AEGIS συγκεντρώνει τα δεδομένα, το απαραίτητο δίκτυο και τις
τεχνολογίες, για τη δημιουργία ενός επιμελημένου, σημασιολογικά
ενισχυμένου, αλληλένδετου και πολυγλωσσικού εργαλείου για τα μεγάλα
δεδομένα, που σχετίζονται με το δημόσιο τομέα και την προσωπική
ασφάλεια. Παρέχει μια καινοτομία που βασίζεται σε δεδομένα και
επεκτείνεται σε πολλούς επιχειρηματικούς τομείς, καθώς λαμβάνει υπόψιν
δομημένα, αδόμητα και πολύπλοκα σύνολα δεδομένων, ανανεώνει τα
υπάρχοντα μοντέλα και διευκολύνει τους οργανισμούς που συνδέονται με
τους τομείς της Δημόσιας Ασφάλειας και της Προσωπικής Ασφάλειας να
παρέχουν καλύτερες και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους χρήστες τους.
Η AEGIS θα εισαγάγει νέα επιχειρηματικά μοντέλα μέσω της ανάπτυξης
ενός ανοικτού συστήματος και ανταλλαγής δεδομένων. Από την άποψη της
τεχνολογίας, η AEGIS στοχεύει στην επανάσταση των σημασιολογικών
τεχνολογιών σε μεγάλα δεδομένα, σε μεγάλες αναλύσεις δεδομένων &
οπτικοποιήσεις, καθώς και σε πλαίσια ασφάλειας και προστασίας
προσωπικών δεδομένων, αντιμετωπίζοντας τις τρέχουσες προκλήσεις και
απαιτήσεις των διατομεακών και πολυγλωσσικών εφαρμογών
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Τα βασικά οφέλη που προκύπτουν από το πρόγραμμα AEGIS για τον
προσδιορισμό, τη συλλογή, την εναρμόνιση, την αποθήκευση και την
αξιοποίηση στοιχείων για την παραγωγή αξίας για αυτούς τους τομείς θα
είναι:
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•

Ενιαία εκπροσώπηση της γνώσης

•

Ταχύτεροι, αποτελεσματικότεροι και πιο αξιόπιστοι κύκλοι εξαγωγής
πληροφοριών και ανάπτυξης υπηρεσιών και εφαρμογών

•

Εισαγωγή νέων επιχειρηματικών μοντέλων για την οικονομία της κοινής
χρήσης δεδομένων και δημιουργία του AEGIS ως σημαντικού μεγάλου
κόμβου δεδομένων, χρησιμοποιώντας αλγόριθμους κρυπτοεικονισμού
για την επικύρωση των συναλλαγών και την αποτελεσματική διαχείριση
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Με βάση μια πρώιμη ανάλυση της αγοράς, η Συνολική Διευθυντική Αγορά
της AEGIS ανέρχεται σε 31 δισ. Δολάρια (27,1 δισ. Ευρώ). Η AEGIS είναι
σε θέση όχι μόνο να συλλάβει ένα μέρος του μεγέθους της αγοράς αλλά
και να επεκτείνει την πίτα μέσω της δημιουργίας πρόσθετης μη
καλυμμένης αξίας βασισμένης στη μικρή ενσωμάτωση δεδομένων σε
τυπικά αποθέματα δεδομένων και αλγόριθμους. Βάσει της ίδιας ανάλυσης,
το έργο θα σπάσει ακόμη και θα είναι βιώσιμο από την έναρξή του (2020)
και θα έχει επένδυση στην επένδυση της ΕΕ στην Επιτροπή κατά τα πρώτα
έτη
8.

Asylum:

«τόπος καταφυγής, ιερό», από το λατινικό asylum "ιερό" από το ελληνικό
άσυλον, ουδέτερο του επιθέτου άσυλος «απαλλαγμένος από λεηλασία ή
βιαιότητα, ανέπαφος, απαραβίαστος», από το στερητικό α- και και το
ουσιαστικό συλον «δικαίωμα κατάσχεσης», λέξη άγνωστης ετυμολογίας
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
H Ευρώπη είναι υπερήφανη για την ανθρωπιστική της παράδοση και τη
δράση της να υποδέχεται αλλοδαπούς και να προσφέρει άσυλο σε
πρόσφυγες που τρέπονται σε φυγή επειδή κινδυνεύει η ασφάλειά τους και
υπό τον κίνδυνο καταδίωξης στις χώρες τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
δεσμευτεί για τη δημιουργία ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου,
που θα βασίζεται στην πλήρη και απόλυτη εφαρμογή της Σύμβασης της
Γενεύης του 1951, θεματοφύλακας της οποίας είναι η Ύπατη Αρμοστεία. Η
Ε.Ε. διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε θέματα ασύλου και μετεγκατάστασης
εντός και εκτός της Ε.Ε., ενώ η Ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρακτική
επηρρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη μηχανισμών προστασίας
προσφύγων σε άλλες χώρες

25

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο
Η EASO είναι Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ο οποίος ιδρύθηκε
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην
ουσιαστική εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ).
Η EASO ιδρύθηκε με σκοπό να ενισχύσει την πρακτική συνεργασία για
θέματα ασύλου και να συνδράμει στα κράτη μέλη ,ώστε να εκπληρώνουν
την ευρωπαϊκή και διεθνή υποχρέωσή τους να παρέχουν προστασία σε
όσους
την
έχουν
ανάγκη.
Η
EASO
λειτουργεί
ως
κέντρο
εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα ασύλου. Παρέχει, επίσης, υποστήριξη στα
κράτη μέλη των οποίων τα συστήματα ασύλου και υποδοχής υφίστανται
ιδιαιτέρες πιέσεις
Αποστολή της EASO
Αποστολή της EASO είναι να συμβάλλει στην εφαρμογή του κοινού
ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ), παρέχοντας υποστήριξη και
διευκόλυνση, συντονισμό και ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας μεταξύ
των κρατών μελών ως ανεξάρτητο κέντρο εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα
ασύλου
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9.

Altruism:

«η ανιδιοτέλεια, η αφοσίωση στην ευημερία των άλλων, το αντίθετο του
εγωισμού», από το γαλλικό altruisme. Τη λέξη δημιούργησε ή κατέστησε
δημοφιλή από το 1830 ο Γάλλος φιλόσοφος Auguste Comte (1798-1857),
από το λατινικό alteri, δοτική του alter «άλλος»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Ενώ οι ανθρωπιστικές ανάγκες αυξάνονται σε όλο τον κόσμο, η διεθνής
ανθρωπιστική χρηματοδότηση δεν αυξάνεται αρκετά γρήγορα, ώστε να
συμβαδίζει με τις ολοένα μεγαλύτερες απαιτήσεις. Ο τρόπος με τον οποίο
παρέχεται
η
ανθρωπιστική
βοήθεια
πρέπει
να
καταστεί
αποτελεσματικότερος και δυναμικός, προκειμένου να αντιμετωπιστούν
αυτές οι νέες προκλήσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, κατά τη
διάρκεια της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Συνόδου Κορυφής το Μάιο του
2016, οι σημαντικότεροι χορηγοί και οι μεγαλύτερες οργανώσεις βοήθειας
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του κόσμου υπέγραψαν το Grand Bargain - μια συμφωνία που
αποσκοπούσε στη βελτίωση του τρόπου παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.
Το Grand Bargain καλύπτει θέματα που αντικατοπτρίζουν μακροχρόνιες
απαιτήσεις στο ανθρωπιστικό τοπίο και αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που
καλούνται να διαχειριστούν τόσο οι δωρητές όσο και οι ανθρωπιστικές
οργανώσεις, όπως για παράδειγμα: την προετοιμασία των προγραμμάτων,
την εύρεση χρηματοδότησης, την εναρμόνιση της υποβολής εκθέσεων για
τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη διεξαγωγή καλύτερης αξιολόγησης
αναγκών και την ενίσχυση του συντονισμού με τους τοπικούς φορείς.
Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, οι 52 υπογράφοντες στο Grand
Bargain (συμπεριλαμβανομένων διεθνών ανθρωπιστικών χορηγών, όπως η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι υπηρεσίες του ΟΗΕ, ο Ερυθρός Σταυρός και η
Ερυθρά Ημισέληνος, μη κυβερνητικές οργανώσεις και τοπικοί εταίροι)
δεσμεύτηκαν να παράσχουν προστασία και βοήθεια σε άτομα που χρήζουν
ανάγκης. Ως σημαντικός παγκόσμιος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης και της
εφαρμογής των δεσμεύσεων του Grand Bargain
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας είναι το μεγαλύτερο
επαναλαμβανόμενο δημόσιο γεγονός για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον
τομέα της πολιτικής προστασίας. Διοργανώνεται ανά διετία από την
υπηρεσία πολιτικής προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECHO).
To Φόρουμ συγκεντρώνει την ευρωπαϊκή κοινότητα προστασίας των
πολιτών για να αποτιμήσει τα κοινά επιτεύγματα στον τομέα διαχείρισης
του κινδύνου καταστροφών, να μοιραστεί τις βέλτιστες πρακτικές και τις
ιδέες και να συζητήσει τρόπους αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων από
κοινού. Το φόρουμ αποτελεί επίσης σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση
της συνεργασίας με τους διεθνείς εταίρους και με τους ευρωπαίους
γείτονες

10.

Agency:

1650s, σημαίνει "ενεργή λειτουργία" 1670s, ή "τρόπος άσκησης δύναμης ή
παραγωγής αποτελέσματος", από το μεσαιωνικό
λατινικό agentia,
αφηρημένο ουσιαστικό από το λατινικό agenttem (nominative agens)
28

"αποτελεσματικός, ισχυρός," μετοχή ενεστώτα του ρήματος agree δηλαδή
"θέτω σε κίνηση, προχωρώ, μεταφορικά " υποκινώ στη δράση, διατηρώ σε
κίνηση "(από την πρωτο ινδοευρωπαϊκή ρίζα * ag-" οδηγώ, τραβώ προς τα
έξω, η προς τα εμπρός, μετακινώ"). Η σημασία ι "επιχείρηση για παροχή
υπηρεσιών» μαρτυρείτε για πρώτη φορά το 1861
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Οι οργανισμοί (agents) της ΕΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην
Ευρωπαϊκή
Ένωση
(ΕΕ).
Συμβάλλουν
στην
αύξηση
της
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και του καλύτερου χώρου διαβίωσης και
εργασίας, εξυπηρετώντας έτσι τα συμφέροντα των κατοίκων της ΕΕ στο
σύνολό τους.
Οι οργανισμοί αυτοί δημιουργήθηκαν από την ΕΕ για την εκτέλεση
τεχνικών και επιστημονικών καθηκόντων που βοηθούν τα όργανα της ΕΕ
να εφαρμόζουν πολιτικές και να λαμβάνουν αποφάσεις. Διαδίδονται σε
ολόκληρη την ΕΕ. Οι περισσότερες υπηρεσίες κατηγοριοποιήθηκαν στους
τρεις πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η δομή αυτή καταργήθηκε
με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας.
Εργάζονται για θέματα και προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινή
ζωή των 500 εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν στην ΕΕ. Έχουν
σημαντικό αντίκτυπο, παρέχοντας στα θεσμικά όργανα και τις χώρες της
ΕΕ εξειδικευμένες γνώσεις σε ποικίλους τομείς όπως:
•

τα τρόφιμα που τρώμε

•

τα φάρμακά μας

•

τα χημικά

•

την εκπαίδευσή μας

•

την ποιότητα της επαγγελματικής μας ζωής και του περιβάλλοντος

•

τη δικαιοσύνη

•

την ασφάλεια των μεταφορών

•

την εσωτερική ασφάλεια

•

τα θεμελιώδη μας δικαιώματα
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•

την καινοτομία

•

τη βιομηχανία

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ
•

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

•

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

•

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

•

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

•

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)

•

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

•

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ)

•

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)

•

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)

•

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

•

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ)

•

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

•

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

•

Διοργανικές υπηρεσίες
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Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ - Οργανισμοί
Οι οργανισμοί αυτοί έχουν συσταθεί από την ΕΕ για να εκτελούν τεχνικά
και επιστημονικά καθήκοντα προκειμένου να βοηθούν τα θεσμικά
όργανα της ΕΕ να υλοποιούν πολιτικές και να λαμβάνουν
αποφάσεις. Κατανέμονται σε ολόκληρη την ΕΕ.
Ποιες είναι οι αρμοδιότητές τους;
Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί ασχολούνται με ζητήματα και προβλήματα
που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των 500 εκατομμυρίων ανθρώπων
που ζουν στην ΕΕ. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, καθώς παρέχουν στα
θεσμικά όργανα και στις χώρες της ΕΕ εξειδικευμένες γνώσεις σε
διάφορους τομείς, όπως:
•

τα τρόφιμα που καταναλώνουμε

•

τα φάρμακα

•

τα χημικά προϊόντα με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή

•

η εκπαίδευσή μας

•

η ποιότητα των συνθηκών και του περιβάλλοντος εργασίας

•

η δικαιοσύνη

31

•

η ασφάλεια των μεταφορών

•

η ασφάλεια

•

τα θεμελιώδη δικαιώματα.

•

η πληροφόρηση

•

η παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις

Αποκεντρωμένοι Οργανισμοί:
•

Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

•

Office of the Body of European
Communications (BEREC Office)

•

Community Plant Variety Office (CPVO)

•

European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)

•

European Border and Coast Guard Agency (Frontex)

•

European Agency for the operational management of large-scale IT
systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA)

•

European Asylum Support Office (EASO)

•

European Aviation Safety Agency (EASA)

•

European Banking Authority (EBA)

•

European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)

•

European Chemicals Agency (ECHA)

•

European Environment Agency (EEA)

•

European Fisheries Control Agency (EFCA)

•

European Food Safety Authority (EFSA)

•

European Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions (Eurofound)

•

European GNSS Agency (GSA)

Regulators

for

Electronic
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•

European Institute for Gender Equality (EIGE)

•

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

•

European Maritime Safety Agency (EMSA)

•

European Medicines Agency (EMA)

•

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

•

European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)

•

European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)

•

European Police Office (Europol)

•

European Union Agency for Railways (ERA)

•

The European Securities and Markets Authority (ESMA)

•

European Training Foundation (ETF)

•

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

•

European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

•

Single Resolution Board (SRB)

•

The European Union's Judicial Cooperation Unit (Eurojust)

•

Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT)

11.

Atmosphere:

(από το 1670), atmosphaere (από το 1630) "αεριώδες στρώμα που
περιβάλλει τη γη", από τη νεολατινική atmosphaera, από την ελληνική
ατμόσφαιρα δηλαδή "ατμός"+ «σφαίρα"
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Η ευρωπαϊκή πολιτική για την ατμοσφαιρική ρύπανση έχει μακρά ιστορία
και ορισμένες αξιοσημείωτες επιτυχίες. Το πιο πρόσφατο κύμα
ενδυνάμωσης της πολιτικής ατζέντας ξεκίνησε το 2005 με τη θεματική
στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία έχει σχεδιαστεί με
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σκοπό την επίτευξη μιας ουσιαστικής προόδου προς την κατεύθυνση του
μακροπρόθεσμου στόχου της ΕΕ: " την επίτευξη τέτοιων επιπέδων
ποιότητας του αέρα που να μην οδηγούν σε τραγικές επιπτώσεις και
σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον".
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007, επεσήμανε ότι, για να
επιτευχθεί ο στόχος της Σύμβασης, η σταθεροποίηση δηλαδή των
συγκεντρώσεων των αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε επίπεδα τα
οποία αποτρέπουν την επικίνδυνη ανθρωπογενή παρεμβολή στο κλιματικό
σύστημα, η συνολική ετήσια μέση αύξηση της θερμοκρασίας στην
επιφάνεια του πλανήτη δεν θα πρέπει να υπερβεί τους 2 °C σε σύγκριση με
τα προ-βιομηχανικής εποχής επίπεδα. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται να
μειωθούν οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2050 σε
ποσοστό τουλάχιστον 50 % έναντι των επιπέδων του 1990.
Τον Ιανουάριο του 2011, το Κολλέγιο των Επιτρόπων έδωσε εντολή για
μια συνολική επανεξέταση της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της
ατμόσφαιρας και του αέρα, αναγνωρίζοντας την κατεπείγουσα ανάγκη για
δράση με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, η οποία αποτελεί
κοινή ευθύνη που απαιτεί τις κοινές μας προσπάθειες. Η εντολή
επικεντρώθηκε επίσης σε ορισμένα άμεσα πολιτικά μέτρα που πρέπει να
ληφθούν. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης, η Επιτροπή διεξήγαγε ευρεία
διαδικασία
διαβούλευσης
με
τη
διοργάνωση
σειράς
ομάδων
εμπειρογνωμόνων με τους εμπλεκόμενους φορείς κατά την περίοδο 2011
έως 2013, στις οποίες μετείχε ευρύ φάσμα συμμετεχόντων από κράτη
μέλη, βιομηχανία, ΜΚΟ καθώς και διεθνείς ενδιαφερόμενοι
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την
κλιματική και ενεργειακή πολιτική με στόχο την καταπολέμηση της
αλλαγής του κλίματος και την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ,
ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της και την μετατροπή της
σε μια ιδιαίτερα αποδοτική από ενεργειακή άποψη οικονομία χαμηλών
εκπομπών άνθρακα. Οι απαιτήσεις που υιοθετήθηκαν από τους αρχηγούς
κρατών και κυβερνήσεων αφορούσαν:
•

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20%
κάτω από τα επίπεδα του 1990

•

20% της κατανάλωσης
ανανεώσιμες πηγές

ενέργειας

της

ΕΕ

να

προέρχεται

από
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•

Μείωση κατά 20% στη χρήση πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με
τα προβλεπόμενα επίπεδα μέσω τη βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης

Οι παραπάνω απαιτήσεις είναι γνωστές ως στόχοι 20-20-20. Τον Ιανουάριο
του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε δεσμευτική νομοθεσία για την
υλοποίηση των στόχων 20-20-20, γνωστή ως «δέσμη για το κλίμα και την
ενέργεια», η οποία συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2008 και έγινε νόμος τον Ιούνιο του 2009
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12.

Animal (& Animal Rights):

«κάθε ζωντανός οργανισμός» (συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου), από
το λατινικό animale «ζωντανός οργανισμός, που αναπνέει», ονοματική
χρήση σε ουδέτερο γένος του επιθέτου animalis «έμψυχος» από τη λέξη
anima «αναπνοή» (από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *ane- «αναπνέω»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Με την υποστήριξη και τη στενή συνεργασία των κρατών μελών, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την καλή μεταχείριση των ζώων για πάνω
από 40 χρόνια, βελτιώνοντας σταδιακά τη ζωή των αγροτικών ζώων. Ένα
σημαντικό βήμα το 1998 ήταν η οδηγία 98/58 / ΕΚ του Συμβουλίου για
την προστασία των ζώων που εκτρέφονται για κτηνοτροφικούς σκοπούς, η
οποία θέσπισε γενικούς κανόνες για την προστασία των ζώων όλων των
ειδών που εκτρέφονται για την παραγωγή τροφίμων, μαλλιού, δέρματος ή
γούνας ή για άλλες καλλιέργειες σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των
ψαριών, των ερπετών ή των αμφιβίων.
Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία
των ζώων που εκτρέφονται για γεωργικούς σκοπούς και αντικατοπτρίζουν
τις αποκαλούμενες «πέντε ελευθερίες»:
•

Ελευθερία από την πείνα και τη δίψα

•

Ελευθερία από δυσφορία

•

Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια

•

Ελευθερία έκφρασης της κανονικής συμπεριφοράς

•

Ελευθερία από φόβο και αγωνία

Όταν τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας το 2009, τροποποίησε τη
«Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΣΛΕΕ ή στα
αγγλικά TFEU) και εισήγαγε την αναγνώριση ότι τα ζώα είναι αισθανόμενα
όντα
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Το άρθρο 13 της Συνθήκης της Λισσαβόνας, ορίζει πως:
"Κατά τη διατύπωση και την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης στον
τομέα της γεωργίας, της αλιείας, των μεταφορών, της εσωτερικής αγοράς,
36

της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης και του διαστήματος, η
Ένωση και τα κράτη μέλη, εφόσον τα ζώα είναι αισθανόμενα όντα,
λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων, τις
νομοθετικές ή διοικητικές διατάξεις και τα έθιμα των κρατών μελών που
αφορούν ιδίως τα θρησκευτικά τελετουργικά, τις πολιτιστικές παραδόσεις
και την περιφερειακή κληρονομιά".
Οι εθνικές κυβερνήσεις μπορούν να υιοθετήσουν αυστηρότερους κανόνες
υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί είναι συμβατοί με τις διατάξεις της
Συνθήκη. Η κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των
εκτρεφόμενων ζώων καθορίζει ελάχιστες προδιαγραφές

37

13.

Αllergy:

1911, από τη Γερμανική λέξη Allergie, ως αφηρημένο ουσιαστικό της
Ελληνικής λέξης άλλος «διαφορετικός, ξένος» (από την πρωτοινδοευρωπαϊκή ρίζα *al- «πέρα από») + έργον "δραστηριότητα," από την
Ινδοευρωπαϊκή ρίζα *werg- «κάνω κάτι»

14.

Allergen:

αλλεργιογόνο: ουσία που προκαλεί αλλεργία, 1912, από το ουσιαστικό
Allergy αλλεργία σε μοντέλο αντιγόνου.
Τα αλλεργιογόνα είναι ουσίες που προκαλούν αλλεργική αντίδραση. Τα
συναντάμε σε τρόφιμα όπως σε ξηρούς καρπούς, στην σόγια, στη
γλουτένη (σε κόκκους δημητριακών), στη λακτόζη (στα γαλακτοκομικά
προϊόντα) κλπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τον κανονισμό
1169/2011 που απαιτεί την αναφορά των συμπεριλαμβανομένων
αλλεργιογόνων σε όλα τα προ συσκευασμένα τρόφιμα. Τα εστιατόρια και οι
καφετέριες είναι επίσης υποχρεωμένα να παρέχουν πληροφορίες σχετικά
με την παρουσία αλλεργιογόνων ουσιών στα τρόφιμα που προσφέρουν
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ΕΕ και Υγεία
Οι εθνικές κυβερνήσεις είναι αρμόδιες για την οργάνωση και την
εξασφάλιση υγειονομικής περίθαλψης. Ο ρόλος της ΕΕ είναι να
συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές:
•

βοηθώντας τις κυβερνήσεις της ΕΕ να επιτυγχάνουν κοινούς στόχους

•

δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας, μέσω της συγκέντρωσης των
πόρων

•

βοηθώντας τα κράτη μέλη της ΕΕ να αντιμετωπίζουν κοινές
προκλήσεις, όπως πανδημίες, χρόνιες ασθένειες ή τις επιπτώσεις του
μεγαλύτερου προσδόκιμου ζωής στα συστήματα υγειονομικής
περίθαλψης

Η πολιτική υγείας της ΕΕ, η οποία υλοποιείται μέσω της στρατηγικής για
την υγεία, εστιάζει στα εξής:
•

πρόληψη, ιδίως μέσω της προαγωγής πιο υγιεινών τρόπων ζωής

•

ίσες ευκαιρίες για καλή υγεία και ποιοτική υγειονομική περίθαλψη για
όλους (ανεξάρτητα από εισόδημα, φύλο, εθνική καταγωγή κ.λπ.)

•

αντιμετώπιση σοβαρών απειλών κατά της υγείας που αφορούν
περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ

•

φροντίδα για την υγεία των ηλικιωμένων

•

προώθηση δυναμικών συστημάτων υγείας και νέων τεχνολογιών

15.

Αsthma:

"χρόνια πνευμονική νόσος που χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζοντα
αναπνευστικά προβλήματα (βήχα και δύσπνοια), από το λατινικό asthma,
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ελληνικό άσθμα «βαριά αναπνοή, λαχάνιασμα», από το άζειν «αναπνέω
βαριά», πιθανώς σχετίζεται με τη λέξη άνεμος, από την πρωτοινδοευρωπαϊκή ρίζα *ane- «αναπνέω»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Η ανάγκη δράσης σε τοπικό επίπεδο υπογραμμίστηκε από έρευνα του
Ευρωβαρομέτρου για τον αέρα (Ιανουάριος 2013), όπου το 87% των
Ευρωπαίων υπογράμμισε ότι οι αναπνευστικές ασθένειες, το άσθμα και οι
αλλεργίες είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που προκαλείται από την κακή
ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε και η συντριπτική πλειοψηφία των
Ευρωπαίων (79%) πρότεινε η ΕΕ να εισηγηθεί πρόσθετα μέτρα για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την ποιότητα του αέρα
στην Ευρώπη.
Η ΕΕ έχει εγκρίνει ένα σύνολο νόμων για τη ρύθμιση των ρυπογόνων
εκπομπών καθώς και των επιπέδων αερίων ρύπανσης.
Μεταξύ των νομοθεσιών αυτών, η οδηγία για τα εθνικά ανώτατα όρια
εκπομπών (NEC) είναι καθοριστικής σημασίας για να βελτιώσει την
ποιότητα του αέρα, καθώς θέτει όρια στις εκπομπές ορισμένων ρύπων από
διαφορετικές πηγές. Περιορίζοντας τις συνολικές εκπομπές σε εθνικό
επίπεδο, η οδηγία NEC συμβάλλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
σε τοπικό επίπεδο, για παράδειγμα σε πόλεις, όπου οι τοπικές αρχές δεν
διαθέτουν όργανα για τον επηρεασμό του υποβάθρου της ρύπανσης του
αέρα
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Η νομοθεσία της ΕΕ για τον καθαρό αέρα ζητά:
•

Να εισαχθούν πιο φιλόδοξα και δεσμευτικά όρια εκπομπών σε επίπεδο
ΕΕ

•

Να υπάρξει συντονισμένη στρατηγική της ΕΕ σχετικά με την ποιότητα
του εσωτερικού αέρα για την προστασία της δημόσιας υγείας κατά το
2004, ιδιαίτερα στους δημόσιους χώρους και για τους πιο ευάλωτους

•

Η συμπερίληψη υποχρεωτικής παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο
στην ΕΕ στο πλαίσιο της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα

Να επανεξετασθεί η οδηγία της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού
αέρα στα κράτη μέλη και η ορθή εναρμόνιση της με τις τοπικές πολιτικές
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16.

Αerobics:

γυμναστική που γίνεται με γρήγορες, έντονες, συνήθως χορευτικές
κινήσεις συνοδεία μουσικής, νεολογισμός (1967) του Αμερικανού γιατρού
Kenneth H. Cooper (γεννήθηκε το 1931), από το επίθετο aerobic «που
επιτυγχάνει την οξυγόνωση του οργανισμού. || aerobic «ικανός να ζει
μόνο όπου υπάρχει οξυγόνο», κατά το γαλλικό aérobie (ουσιαστικό) που
δημιούργησε το 1863 ο Louis Pasteur αναφορικά με ορισμένα βακτήρια,
από το ελληνικό αερο- και βίος, από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *gwei«ζω».|| -ics: μόρφημα συχνό σε επιστημονικούς κλάδους (acoustics,
aerobics, economics, etc.), κατά το ελληνικό μόρφημα –ικός.

Σύμφωνα με αποτελέσματα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με
τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση, το 59% των πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιδίδεται καθόλου ή επιδίδεται σπάνια σε κάποιο
είδος σωματικής άσκησης ή άθλησης, ενώ το 41% ασκείται τουλάχιστον
μία φορά την εβδομάδα
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Η στρατηγική φυσικής δραστηριότητας στοχεύει να εμπνεύσει τις
κυβερνήσεις να εργαστούν για την αύξηση των επιπέδων σωματικής
δραστηριότητας όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής περιφέρειας με:
•

Προώθηση της σωματικής άσκησης

•

Μείωση της καθιστικής ζωής
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•

Εξασφάλιση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος που υποστηρίζει τη σωματική
δραστηριότητα

•

Παροχή ίσων ευκαιριών για σωματική άσκηση ανεξαρτήτως φύλου,
ηλικίας, εισοδήματος

•

Άρση των φραγμών και τη διευκόλυνση της σωματικής άσκησης

Ευρωπαϊκή πλατφόρμα δράσης για τη διατροφή, τη σωματική
άσκηση και την υγεία:
Η εν λόγω πλατφόρμα είναι ένα φόρουμ ευρωπαϊκών φορέων, από
βιομηχανίες ειδών διατροφής έως και ΜΚΟ προστασίας των καταναλωτών,
που επιθυμούν να δεσμευθούν για την αντιμετώπιση των σημερινών
βλαβερών τάσεων σε θέματα διατροφής και σωματικής άσκησης. Βασικός
στόχος είναι να αποτελέσει η πλατφόρμα, με την καθοδήγηση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παράδειγμα ανάληψης συντονισμένης δράσης για
την αντιμετώπιση του προβλήματος από διάφορα τμήματα της κοινωνίας
και να ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών σε εθνικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Εμπνευσμένο από το πρόγραμμα Υγεία 2020, το όραμα της Περιφερειακής
Υπηρεσίας είναι οι Κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας να εργαστούν
σε όλους τους τομείς, τα επίπεδα και τις χώρες και με όλους τους
ενδιαφερόμενους, προκειμένου να αποκτήσουν όλοι οι πολίτες
μεγαλύτερη και ποιοτικότερη διάρκεια ζωής, λόγω του τρόπου ζωής που
ενσωματώνει η τακτική σωματική δραστηριότητα στη ρουτίνα των πολιτών
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17.

Αsterism:

"«ομάδα αστέρων», από το ελληνικό αστερισμός, από το ουσιαστικό
αστήρ, πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *ster- «αστέρι

18.

Astronaut:

«πρόσωπο που ταξιδεύει έξω από τη γήινη ατμόσφαιρα», από το 1929
στην επιστημονική φαντασία, έγινε δημοφιλής η λέξη από το 1961 λόγω
των διαστημικών προγραμμάτων των Η.Π.Α., από το άστρο- και το ναύτης,
από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *nau- «καράβι»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ ή στα αγγλικά ESA) παρέχει
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την πύλη της Ευρώπης στο διάστημα.
Η ESA είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός, που δημιουργήθηκε το
1975, με αποστολή να διαμορφώσει την ανάπτυξη της διαστημικής
ικανότητας της Ευρώπης και να διασφαλίσει ότι οι επενδύσεις στο διάστημα
προσφέρουν οφέλη στους πολίτες της Ευρώπης και του κόσμου.
Η ESA έχει 22 κράτη μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία,
Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία,
Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, και Ηνωμένο Βασίλειο. Η
Σλοβενία είναι συνδεδεμένο μέλος.
Η ESA έχει καθιερώσει επίσημη συνεργασία με έξι κράτη μέλη της ΕΕ. Ο
Καναδάς συμμετέχει σε ορισμένα προγράμματα του ESA στο πλαίσιο
συμφωνίας
συνεργασίας.
Συντονίζοντας
τους
οικονομικούς
και
πνευματικούς πόρους των μελών της, η ESA μπορεί να αναλάβει
προγράμματα και δραστηριότητες που υπερβαίνουν το πεδίο κάθε
ευρωπαϊκής χώρας.
Συνεργάζεται ειδικότερα με την ΕΕ για την εφαρμογή των προγραμμάτων
Galileo και Copernicus, καθώς και με την Eumetsat για την ανάπτυξη
μετεωρολογικών αποστολών.
Η ESA αναπτύσσει τους εκτοξευτές, τα διαστημόπλοια και τις
εγκαταστάσεις εδάφους που απαιτούνται για να διατηρηθεί η Ευρώπη στην
πρώτη γραμμή των παγκόσμιων διαστημικών δραστηριοτήτων. Σήμερα
αναπτύσσει και εκτοξεύει δορυφόρους για την παρατήρηση της γης, την
ναυσιπλοΐα, τις τηλεπικοινωνίες και την αστρονομία, αποστέλλει ανιχνευτές
στην ευρύτερη περιοχή του Ηλιακού Συστήματος και συνεργάζεται στην
ανθρώπινη εξερεύνηση του χώρου. Η ESA διαθέτει επίσης ένα ισχυρό
πρόγραμμα εφαρμογών που αναπτύσσει υπηρεσίες σε γεωσκόπηση,
πλοήγηση και τηλεπικοινωνίες

19.

Αirplane:

1866, αρχικά αναφορικά σε σχέση με τα έλυτρα των κολεόπτερων, από το
γαλλικό aéroplane (1855), από το ελληνικό γραμματικό μόρφημα αεροκαι τη ρίζα του γαλλικού planer «πετώ», από το λατινικό planus
«επίπεδος» (από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *pele «επίπεδος,
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απλωμένος». Η λέξη δήλωσε αργότερα τα φτερά μιας βαρύτερης από τον
αέρα ιπτάμενης μηχανής. Η χρήση της λέξης για την ίδια τη μηχανή
μαρτυρείται από το 1873 και αποτελεί πιθανώς ανεξάρτητο αγγλικό
νεολογισμό. Αερόπλανος στην αρχαία Ελληνική σήμαινε «αυτός που
περιφέρεται στον αέρα», σύνθετη λέξη από το αήρ και πλάνος
«περιπλανώμενος».
Το αεροπλάνο αποτελεί το ταχύτερο μέσο μεταφοράς και χρησιμοποιείται
σήμερα περισσότερο για τη μεταφορά ατόμων και αποσκευών. Μέσω αυτού
μηδενίζονται οι αποστάσεις μεταξύ των πόλεων, χωρών, ηπείρων
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Με τη δημιουργία της ζώνης Σένγκεν, στην οποία περιλαμβάνονται 26
κράτη, γίνεται ελεύθερη κυκλοφορία των 400 εκατομμυρίων κατοίκων των
κρατών αυτών, καθώς και εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Αναπτύχθηκε
στη συνέχεια μία ενιαία αγορά αεροπορικών μεταφορών. Λόγω του κατά
κανόνα υψηλού κόστους των αεροπορικών πτήσεων, δρομολογήθηκαν
πριν 20 χρόνια πτήσεις χαμηλού κόστους και προέκυψαν περισσότερες
επιλογές με ευνοϊκότερες τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια λόγω της
αύξησης του ανταγωνισμού.
Παράλληλα,
έχουν αναπτυχθεί
κοινοί κανόνες
ασφαλείας
που
εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ έχουν διαμορφωθεί
κανονισμοί και πολιτικές που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των επιβατών
αερομεταφορών τρίτων χωρών. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι αν
μία εταιρεία μπει στη μαύρη λίστα, δεν μπορεί να προσεγγίζει ευρωπαϊκά
αεροδρόμια
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Η ΕΕ έχει επιτύχει ουσιαστική διασφάλιση και κατοχύρωση των
δικαιωμάτων των επιβατών. Στόχος είναι η δημιουργία ενός Κοινού
Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου με σκοπό την καλύτερη διαχείριση της
εναέριας κυκλοφορίας, τη μείωση των δαπανών, την εξασφάλιση
ασφαλείας για όλους και την προστασία του περιβάλλοντος.

Αερομεταφορές εκτός Ελλάδας:
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει αναπτύξει πολιτική αεροπορικής ασφάλειας
που προωθεί οικονομικά αποδοτικούς κανόνες και διευκολύνει την
ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων, των υπηρεσιών και των ατόμων που
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εμπλέκονται στην πολιτική αεροπορία, παρέχοντας
ασφάλειας σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες.

υψηλό

επίπεδο

Το σύνολο των κοινών κανόνων ασφάλειας που έχουν αναπτυχθεί,
εφαρμόζεται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και καλύπτει όλους τους
βασικούς τομείς της αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοπλοΐας,
των αεροσκαφών, των αεροδρομίων, των αεροπορικών δραστηριοτήτων
και της παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας.
Επιπλέον, οι κανονισμοί και οι πολιτικές της ΕΕ παρέχουν επίσης υψηλό
επίπεδο ασφάλειας των αερομεταφορέων τρίτων χωρών στον εναέριο
χώρο της ΕΕ και προστατεύουν τους επιβάτες της ΕΕ που ταξιδεύουν σε
αυτούς τους αερομεταφορείς τρίτων χωρών, τόσο εντός της Ευρώπης όσο
και στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα ενισχύει την ασφάλεια των
αερομεταφορών σε διεθνές επίπεδο, μέσω συμφωνιών για την ασφάλεια
της αεροπορίας με βασικούς εταίρους εντός και εκτός Ευρώπης
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B
20.

Bίo:

στοιχείο που σχηματίζει λέξεις, ειδικά σε επιστημονικές ενώσεις, που
σημαίνει "ζωή, ζωή και", ή "βιολογία, βιολογία και" ή "βιολογική, ή που
σχετίζονται με ζωντανούς οργανισμούς ή τα συστατικά τους" ο τρόπος
ζωής, η ζωή "(σε αντίθεση με τη Ζωή" ζωική ζωή, βιολογική ζωή "), από τη
ρίζα PIE * gwei-" να ζήσει ". Η σωστή χρήση είναι ότι στη βιογραφία, αλλά
από το c. 1800 και στην σύγχρονη επιστήμη έχει επεκταθεί και σημαίνει
"βιολογική ζωή", καθώς η ζωο-, η καλύτερη επιλογή, περιορίζεται στη
σύγχρονη χρήση σε ζώα, σε αντίθεση με τα φυτά, τη ζωή. Και οι δύο είναι
από την ίδια Ινδοευρωπαϊκή ρίζα
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21.

Βiotechnology:

Η βιοτεχνολογία, από το 1947, αναφέρεται σε ότι "χρησιμοποιεί
μηχανήματα σε σχέση με τις ανθρώπινες ανάγκες". 1972 με την έννοια της
"χρήσης βιολογικών διεργασιών στη βιομηχανική παραγωγή", από το
μόρφημα βιο- + τεχνολογία
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Η βιοτεχνολογία αποτελεί έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο σύνθετο
επιστημονικό τομέα, η συνεισφορά του οποίου επεκτείνεται σε πολλούς και
διαφορετικούς κλάδους, όπως στην ιατρική (κόκκινη βιοτεχνολογία), τη
γεωργία (πράσινη βιοτεχνολογία), τη βιομηχανία (λευκή βιοτεχνολογία),
τις θαλάσσιες και υδάτινες εφαρμογές (μπλε βιοτεχνολογία), βελτιώνοντας
τη διαδικασία παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών και
το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους.
Η βιοτεχνολογία εκσυγχρονίζει βιομηχανικούς τομείς όπως η υγειονομική
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περίθαλψη και τα φαρμακευτικά προϊόντα, η υγεία των ζώων, τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, οι χημικές ουσίες, τα πλαστικά χαρτιά, η
επεξεργασία καυσίμων, τροφίμων και ζωοτροφών. Η αξιοποίηση της
βιοτεχνολογίας βοηθά στην ανάπτυξη της οικονομίας των Ευρωπαϊκών
κρατών και προσφέρει νέες θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα υποστηρίζει
την αειφόρο ανάπτυξη, τη δημόσια υγεία και την προστασία του
περιβάλλοντος.
Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύουν στον εντοπισμό και την
άρση των εμποδίων στη βιομηχανία της βιοτεχνολογίας, σύμφωνα με τον
Κανονισμό του Συμβουλίου για την ίδρυση της κοινής Επιχείρησης
Βιομηχανιών Βιολογικών Προϊόντων - (ΕΕ) 560/2014 της 06/05/2014
Επιμέρους Στρατηγική στην Βιοτεχνολογία και όχι μόνο
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) Ιδρύθηκε το
2008. Βοηθά τις επιχειρήσεις και τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα
να συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την
καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη. Το EIT συμβάλλει
στην ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να καινοτομεί, να
αντεπεξέρχεται στον ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο και, με τον τρόπο
αυτό, να δημιουργεί θέσεις εργασίας και πλούτο.
Κατά την έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ‘A Strategy for Europe /*
COM/2002/0027 final’, οι αρμόδιες υπηρεσίες τονίζουν ότι οι επιμέρους
πολιτικές και οφέλη στον τομέα της βιοτεχνολογίας σχετίζονται με
εφαρμογές στον τομέα της υγείας και στην φαρμακευτική, όπου η
βιοτεχνολογία έχει οδηγήσει στην ανακάλυψη και ανάπτυξη προηγμένων
φαρμάκων, θεραπειών, διαγνωστικών και εμβολίων. Για παράδειγμα, οι
βιοτεχνολογικές ανακαλύψεις δημιούργησαν νέα φάρμακα για ασθενείς
που πάσχουν από τη νόσο του Alzheimer

22.

Biomass:

Η μάζα ενός ζωντανού οργανισμού ή του συνόλου των έμβιων όντων μιας
βιοκοινότητας σε δεδομένη μονάδα επιφάνειας. Η σημασία αυτή
εμφανίζεται το 1969. Η λέξη παράγεται από τα μορφήματα bio- «βίος» και
mass «μάζα».
Βιομάζα είναι μια μορφή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας και περιλαμβάνει τα
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υποπροϊόντα και τα κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής, δασικής και αλιευτικής
παραγωγής καθώς και το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών
λυμάτων και σκουπιδιών.
Η Οδηγία 2003/30/ΕΚ της 8 Μαΐου 2003 σχετικά «με την προώθηση της
χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές»
θέτει τα θεμέλια για την προώθηση των εναλλακτικών καυσίμων στην ΕΕ.
Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι
ένα ελάχιστο μερίδιο βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων
διατίθεται στην αγορά και, για το σκοπό αυτό, να θέσουν τους εθνικούς
ενδεικτικούς στόχους.
Το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην ενέργεια που
χρησιμοποιείται για θέρμανση είναι υψηλότερο στα κράτη μέλη της
Βαλτικής και της Σκανδιναβίας (κυμαίνεται από 43% στην Εσθονία μέχρι
67% στη Σουηδία). Η βιομάζα αποτελεί την ευρύτερα χρησιμοποιουμένη
ανανεώσιμη πηγή ενέργειας για θέρμανση, αντιστοιχώντας στο 90%
περίπου του συνόλου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για θέρμανση.
Η δέσμη μέτρων για την Ενεργειακή Ένωση έχει στόχο να εξασφαλίσει
οικονομικά προσιτή, ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια για την Ευρώπη και
τους πολίτες της. Περιέχει συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία καλύπτουν 5
βασικούς τομείς, όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η ενεργειακή απόδοση και
η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές.
Η δέσμη μέτρων για την Ενεργειακή Ένωση, την οποία πρότεινε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015, στηρίζεται σε 3 πυλώνες:
•

μια στρατηγική-πλαίσιο, που ορίζει λεπτομερώς τους στόχους και
περιγράφει συγκεκριμένα βήματα για την Ενεργειακή Ένωση

•

το όραμα της ΕΕ σχετικά με την παγκόσμια συμφωνία των Παρισίων για
το κλίμα

•

ένα σχέδιο για να επιτευχθεί ο στόχος του 10% όσον αφορά τις
διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2020
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C
23.

Card:

Αρχές του 15ου αιώνα, «τραπουλόχαρτο», από το παλαιο-γαλλικό carte
(14ος αιώνας), από το μεσαιωνικό carta/charta «κάρτα, χαρτί για
γράψιμο», από το λατινικό charta με την ίδια σημασία, από το ελληνικό
χάρτης «πάπυρος, φύλλο ή κύλινδρος παπύρου», αιγυπτιακής πιθανώς
προέλευσης
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Οι κάρτες αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητας των Ευρωπαίων
πολιτών. Υπάρχουν πολλά είδη καρτών όπως η πιστωτική ή η χρεωστική
κάρτα, η κάρτα μνήμης, η επαγγελματική κάρτα και η κάρτα γραφικών, οι
οποίες επιτελούν κάποιο συγκεκριμένο έργο, δίνουν πληροφορίες ή
απλοποιούν διαδικασίες. Η ΕΕ έχει δώσει έμφαση στη δημιουργία κάποιων
καρτών οι οποίες κατέχουν σημαντικό κοινωνικό ρόλο.
Ειδικότερα η ΕΕ έχει δημιουργήσει:
•

την μπλε κάρτα της ΕΕ, η οποία συνδέεται με την άδεια εργασίας και
διαμονής και της οποίας ο κάτοχος δικαιούται να διαμένει και να
εργάζεται στη χώρα της ΕΕ που του την έχει χορηγήσει

•

την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας με την οποία, εάν υπήκοος
κράτους μέλους της ΕΕ αρρωστήσει ξαφνικά κατά τη διάρκεια
προσωρινής διαμονής του στο εξωτερικό, για διακοπές, επιχειρηματικό
ταξίδι ή σπουδές - δικαιούται κάθε είδος υγειονομικής περίθαλψης που
είναι αναγκαία να του παρασχεθεί αμέσως προτού επιστρέψει στη χώρα
του., δηλαδή έχει τα ίδια δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης με τους
πολίτες που είναι ασφαλισμένοι στη χώρα όπου βρίσκεται

Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Η ΕΕ έχει επίσης θεσμοθετήσει και προάγει την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων,
μια εκπτωτική κάρτα, την οποία μπορούν να αποκτήσουν όλοι οι νέοι
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ηλικίας 13 – 30 ετών. Ισχύει για ένα χρόνο, στοιχίζει 10 ευρώ και μπορεί
κανείς να την ανανεώνει κάθε χρόνο μέχρι να κλείσει τα 30. Με την
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, ο κάτοχος απολαμβάνει ειδικά προνόμια και
αγαθά τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε ακόμα 34 Ευρωπαϊκές χώρες

24.

Catastrophe:

1530, «ανατροπή του αναμενόμενου» (ιδιαίτερα μοιραία εξέλιξη της
πλοκής στην τραγωδία, ξαφνική ανατροπή της πλοκής), από το Λατινικό
catastropha, από την ελληνική καταστροφή «ανατροπή, ξαφνικό τέλος»
από το καταστρέφειν «ανατρέπω, αναποδογυρίζω’ από την πρωτοϊνδοευρωπαϊκή ρίζα * streb(h) «στρέφω, γυρίζω»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
•

Η ΕΕ συμβάλλει στην αντιμετώπιση των φυσικών ή ανθρώπινων
καταστροφών εντός και εκτός των συνόρων της Ευρώπης και παρέχει
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βοήθεια στα θύματα αυτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη λήψη
αποτελεσματικών μέτρων για την πρόληψη καταστροφών
•

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας
παγκοσμίως. Συνδράμει πάνω από 120 εκατομμύρια άτομα κάθε χρόνο,
ανεξαρτήτως ιθαγένειας, θρησκείας, φύλου ή εθνοτικής καταγωγής,
όπως δεσμεύεται με βάση την Συνθήκη της Λισαβόνας.

•

Έχει αναπτύξει μηχανισμό πολιτικής προστασίας, ο οποίος
λειτουργεί συμπληρωματικά με τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας
της ΕΕ για την αντιμετώπιση αναγκών λόγω συγκρούσεων ή
καταστροφών, όπως για παράδειγμα η επιδημία Έμπολα.

Η πολιτική προστασία περιλαμβάνει:
•

προληπτικά μέτρα ώστε να περιορίζονται οι επιπτώσεις μελλοντικών
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή καταστροφών

•

βοήθεια που παρέχεται από μια κυβέρνηση σε πληθυσμούς που
έχουν ανάγκη λόγω έκτακτης ανάγκης ή φυσικής καταστροφής

Ανάλογα με τη φύση της καταστροφής, η βοήθεια μπορεί να λάβει
διάφορες μορφές όπως:
•

επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης

•

πυρόσβεση σε δασικές και αστικές περιοχές

•

μετεγκατάσταση ιατρικού προσωπικού

•

καθαρισμός νερού

•

προσωρινό κατάλυμα έκτακτης ανάγκης

Το 90% των πολιτών δηλώνει ότι είναι σημαντικό να συμβάλλει η ΕΕ
στον συντονισμό των προσπαθειών αντιμετώπισης των καταστροφών
Το 81% των πολιτών πιστεύει ότι η συντονισμένη σε επίπεδο ΕΕ δράση
είναι πιο αποτελεσματική
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
rescEU: Ένα νέο ευρωπαϊκό σύστημα για την αντιμετώπιση των φυσικών
καταστροφών.
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Σχέδιο Επιτροπής για συγκρότηση rescEU, εφεδρικών ικανοτήτων
πολιτικής προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως δασοπυροσβεστικά
αεροσκάφη, ειδικές αντλίες νερού, ομάδες έρευνας και διάσωσης σε αστικό
περιβάλλον, κινητά νοσοκομεία και ιατρικές ομάδες έκτακτης ανάγκης. Οι
εφεδρείες αυτές θα συμπληρώνουν τα εθνικά μέσα και θα τελούν υπό τη
διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να παρέχουν στήριξη
σε χώρες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες,
δασικές πυρκαγιές, σεισμοί και επιδημίες.
Μόνο το 2017, έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 200 άνθρωποι
εξαιτίας φυσικών καταστροφών στην Ευρώπη ενώ ισοπεδώθηκαν πάνω
από ένα εκατομμύριο εκτάρια δασικών εκτάσεων

25.

Chemicals:

Από τη λέξη χημεία, Γαλλική chimie < alchimie <μεσαιωνική λατινική
alchemia < αραβική ( الal, “άρθρο”) + αραβική ( كيمياءkīmiyā’) <
ελληνιστική κοινή χυμεία < αρχαίο ελληνικό χῦμα < χέω (αντιδάνειο).
Η χημική βιομηχανία είναι ένας από τους σημαντικότερους μεταποιητικούς
τομείς της Ευρώπης. Η χημική βιομηχανία παράγει πετροχημικά,
πολυμερή, βασικές ανόργανες ουσίες, σπεσιαλιτέ και χημικές ουσίες για
τους καταναλωτές. Προμηθεύει τα δύο τρίτα της παραγωγής της σε άλλους
τομείς της μεταποιητικής βιομηχανίας. Ως βιομηχανία έντασης ενέργειας, οι
χημικές ουσίες εξαρτώνται από ευνοϊκές πολιτικές για την κλιματική
αλλαγή και την ενέργεια.
Επιπλέον, η ΕΕ διαθέτει μια ολοκληρωμένη νομοθεσία για τα χημικά
προϊόντα, η οποία αποσκοπεί στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου
προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Ειδικές ομάδες
χημικών ουσιών, όπως τα βιοκτόνα, τα φυτοφάρμακα, τα φαρμακευτικά
προϊόντα, καλύπτονται από τη δική τους νομοθεσία
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) αποτελεί την
κινητήρια δύναμη μεταξύ των κανονιστικών αρχών όσον αφορά την
εφαρμογή της ριζοσπαστικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα χημικά
προϊόντα προς όφελος της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος
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αλλά και της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας.
Στην ΕΕ, διαθέτουμε μια ολοκληρωμένη νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα,
η οποία καθοδηγείται από τους κανονισμούς REACH και CLP και σκοπό έχει
να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του
περιβάλλοντος. Ο κανονισμός REACH (EC 1907/2006) φέρει ευθύνη στη
βιομηχανία για τη διαχείριση των κινδύνων από χημικά προϊόντα και για
την παροχή πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των ουσιών. Οι
κατασκευαστές και οι εισαγωγείς υποχρεούνται να συγκεντρώνουν
πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες των χημικών τους ουσιών, οι οποίες
θα επιτρέπουν τον ασφαλή χειρισμό τους καθώς επίσης και να καταχωρούν
τις πληροφορίες σε μια κεντρική βάση δεδομένων στον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) στο Ελσίνκι.
Επίσης, αποσκοπεί στη βελτίωση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας
και του περιβάλλοντος μέσω της καλύτερης και έγκαιρης αναγνώρισης των
εγγενών ιδιοτήτων των χημικών ουσιών. Αυτό γίνεται με τις τέσσερις
διαδικασίες του REACH, δηλαδή την καταχώριση, την αξιολόγηση, την
έγκριση και τον περιορισμό των χημικών ουσιών. Το REACH στοχεύει
επίσης στην ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της
χημικής βιομηχανίας της ΕΕ
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν τον κανονισμό για
την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων
Έτσι, οι εταιρείες που εμπλέκονται στο διεθνές εμπόριο πρέπει να
ακολουθούν πολλαπλούς κανονισμούς σχετικά με την ταξινόμηση και την
επισήμανση κινδύνου ανάλογα με τον τόπο δραστηριότητάς τους. και τα
δελτία δεδομένων ασφαλείας για το ίδιο χημικό προϊόν
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26.

Cooperation:

Στα τέλη του 15ου αι., από τη μεσαιωνική γαλλική cooperation ή
απευθείας από τη μεταγενέστερη λατινική cooperationem (ονομαστική
cooperatio) «συνεργασία», ουσιαστικό της δράσης από τη ρίζα της μετοχής
παρακειμένου του cooperari «συνεργάζομαι», από την πρωτοινδοευρωπαϊκή ρίζα *op- «εργάζομαι, παράγω σε αφθονία».
Η λέξη ‘συνεργασία’ μπορεί να βρεθεί σε πολλά επίσημα αρχικά της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς
Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Επιτροπής (DG DEVCO), η οποία είναι
υπεύθυνη για τον σχεδιασμό της ευρωπαϊκής διεθνούς συνεργασίας και της
αναπτυξιακής πολιτικής και την παροχή βοήθειας σε ολόκληρο τον κόσμο.
Η έννοια της συνεργασίας αποτελεί τον πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ και με έννοια αλληλεγγύης
Η συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ αποτελεί τη βάση όλων
των δράσεων εντός του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Για παράδειγμα, η
ευρωπαϊκή συνεργασία παίζει βασικό ρόλο στην οικοδόμηση ενός κοινού
ευρωπαϊκού χώρου και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης, που διασφαλίζει ότι τα σύνορα δεν αποτελούν εμπόδια,
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βοηθά στην επίλυση κοινών προβλημάτων, διευκολύνει την ανταλλαγή
ιδεών και περιουσιακών στοιχείων και ενθαρρύνει τα στρατηγικά σχέδια
εργασίας προς κοινούς στόχους. Για τον λόγο αυτό:
Σε διεθνές επίπεδο, η ΕΕ υιοθετεί διαπεριφερειακή αλληλεγγύη και
συνεργασία με αποτέλεσμα να δίνει την ευκαιρία να προβάλλονται αξίες,
όπως ο σεβασμός της ελεύθερης αγοράς μέσω των κανόνων
ανταγωνισμού, η κρατική ενίσχυση και οι κανόνες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων, περιβαλλοντικοί κανόνες και πολιτικές για ίσες ευκαιρίες
καθώς και τα δικαιώματα των μειονοτήτων.
H ΕΕ μαζί με τα κράτη μέλη της αποτελούν τον σημαντικότερο χορηγό
βοήθειας στον κόσμο. Τα μισά και πλέον χρήματα που δαπανώνται για την
παροχή αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσμίως, προέρχονται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της
βοήθειας χορηγείται στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τις χώρες με
χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Το πλαίσιο συνεργασιών της ΕΕ συνδέεται επίσης με την έννοια
ανάπτυξης, με την ΕΕ να καταβάλλει χρήματα από κονδύλια
προέρχονται από τους προϋπολογισμούς τω κρατών μελών
ανθρωπιστική βοήθεια, δίνοντας προτεραιότητα στη ριζική εξάλειψη
ανισοτήτων και της φτώχειας.

της
που
για
των

Η Παγκόσμια Εταιρική Σχέση (Global Partnership for Effective
Development Co-operation) για την Αποτελεσματική Συνεργασία για την
Ανάπτυξη, συγκεντρώνει, μεταξύ άλλων, κυβερνήσεις, διμερείς και
πολυμερείς οργανισμούς, την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα
και εκπροσώπους των κοινοβουλίων και των
συνδικαλιστικών
οργανώσεων,
οι
οποίοι
δεσμεύονται
να
ενισχύσουν
την
αποτελεσματικότητα των εταιρικών τους σχέσεων για την ανάπτυξη.
Προωθεί αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία με στόχο τον
τερματισμό κάθε μορφής φτώχειας και ανισότητας, την προώθηση της
αειφόρου ανάπτυξης και τη διασφάλιση ότι κανείς δε «μένει πίσω».
Παρέχει πρακτική καθοδήγηση και μοιράζεται γνώσεις για την τόνωση του
αντίκτυπου στην ανάπτυξη, υποστηρίζοντας την εφαρμογή σε εθνικό
επίπεδο
των
διεθνώς
συμφωνημένων
αρχών
αναπτυξιακής
αποτελεσματικότητας
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27.

civil:

Τέλη του 14ου αιώνα, «που αναφέρεται στο αστικό δίκαιο ή την πολιτική
ζωή ή τις εσωτερικές υποθέσεις ενός κράτους», από το αρχαίο γαλλικό civil
«που αναφέρεται στο αστικό δίκαιο» ή κατ’ ευθείαν από το λατινικό civilis
«που σχετίζεται με την κοινωνία, τη δημόσια ζωή» και κατ’ επέκταση
«δημοφιλής, φιλικός, ευγενής», εναλλακτικό παράγωγο του civis
«πολίτης». || city: περίπου το 1200, από το αρχαίο γαλλικό cite «πόλη»
(10ος αιώνας, σύγχρονο γαλλικό cité), από παλαιότερο citet, από το
λατινικό civitatem (ονομαστική civitas, στα μεταγενέστερα Λατινικά
μερικές φορές citatem), αρχικά «ιθαγένεια, η κατάσταση ή τα δικαιώματα
του πολίτη, μέλος της κοινότητας», αργότερα «κοινότητα πολιτών, κράτος,
κοινοπολιτεία», από το civis «πολίτης», από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή
ρίζα *kei- «κείμαι, βρίσκομαι», από την οποία σχηματίζονται και οι λέξεις
"bed, couch," («κρεβάτι, καναπές»), με δευτερεύουσα σημασία
«αγαπητός».
Η ‘ιδιότητα του πολίτη’ (citizenship) είναι θεμελιώδης και έχει άμεση σχέση
με έννοιες όπως η ‘δημοκρατία’, τα ‘δικαιώματα’, οι ‘αξίες’ το εθνικό
συμφέρον και η αξία της πολιτικής συμμετοχής». Η έννοια του «πολίτη»,
και κατ’ επέκταση του «ενεργού πολίτη», γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα
στο πλαίσιο της «πόλεως».
Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) η έννοια του ευρωπαίου ‘πολίτη’
(European citizenship) συνδέεται με ζητήματα που αφορούν την
ευρωπαϊκή ταυτότητα και συνείδηση, τη θεσμική συγκρότηση της ΕΕ, τα
δικαιώματα και το δημοκρατικό αίσθημα στην ΕΕ.
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Το πρώτιστο δικαίωμα είναι αυτό της ελεύθερης κυκλοφορίας και
διαμονής σε οποιοδήποτε Κράτος-μέλος.
Το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι», ίσως αποτελεί το πιο
σημαντικό δικαίωμα του Ευρωπαίου Πολίτη, διότι στα πλαίσια αυτού του
δικαιώματος μπορούν οι ίδιοι οι μετακινούμενοι πολίτες να θέτουν τον
εαυτό τους υποψήφιο στις Ευρωπαϊκές Εκλογές, αλλά και στις Δημοτικές
Εκλογές του Κράτους – μέλους στο έδαφος του οποίου κατοικούν.
Επίσης, το δικαίωμα της διπλωματικής και προξενικής προστασίας.
Συγκεκριμένα, εάν ένας ευρωπαίος πολίτης βρεθεί σε τρίτη χώρα που δεν
είναι μέλος της ΕΕ και δεν υπάρχει εκεί πρεσβεία του Κράτους του οποίου
είναι υπήκοος, αλλά υπάρχει πρεσβεία άλλου κράτους – μέλους της ΕΕ,
τότε έχει το δικαίωμα να ζητήσει εκεί προστασία με τους ίδιους όρους, σαν
να ήταν υπήκοος του Κράτους αυτού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να
καλλιεργείται ένα κλίμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης που προστατεύει τον
Ευρωπαίο Πολίτη και τον κάνει να νιώθει ασφάλεια στις μετακινήσεις του
στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη όπου εκπροσωπείται η Ένωση.
Τέλος, ένα άλλο δικαίωμα αφορά στην υποβολή Πρωτοβουλίας
Πολιτών, στην Αναφορά προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ρόλο
του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και στη δυνατότητα κάθε πολίτη
της Ένωσης να απευθύνεται στα θεσμικά όργανά της.
Ο Ευρωπαίος Πολίτης δεν έχει μόνο δικαιώματα, όπως νομίζουν πολλοί
πολίτες της Ένωσης, αλλά και υποχρεώσεις, όπως είναι ο σεβασμός του
πολιτισμού κάθε λαού της Ε.Ε, η τήρηση των νόμων που ισχύουν σε κάθε
κράτος και η διασφάλιση της ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας

28.

Civilization:

1704, σε μια απαρχαιωμένη σήμερα έννοια «νόμος που καθιστά μια
εγκληματική διαδικασία αστική», από τα μoρφήματα civil + -ization. Η
σημασία «πολιτισμένη κατάσταση» καταγράφηκε για πρώτη φορά το 1772,
πιθανώς από τον Γαλλικό civilisation, σε αντιπαράθεση με τη βαρβαρότητα
και μια διακριτή λέξη από την ευγένεια. Η σημασία «συγκεκριμένη
ανθρώπινη κοινωνία σε μια πολιτισμένη κατάσταση, που θεωρείται ως μία
ενότητα με την πάροδο του χρόνου», μαρτυρείται από το 1857.
Το συστατικό στοιχείο, της κοινής μας ρίζας, του ανήκειν, στην κοινή
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ευρωπαϊκή οικογένεια, των αρχών και αξιών μας. Ο πολιτισμός
διαμορφώνει την ταυτότητα μας, είναι στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού
εγχειρήματος, κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Η ΕΕ επιδιώκει να διαφυλάξει την κοινή πολιτιστική κληρονομιά της
Ευρώπης και να την κάνει προσβάσιμη σε όλους, καθώς και να στηρίξει
και να προωθήσει τον ευρωπαϊκό κλάδο της τέχνης και της δημιουργίας.
Η ΕΕ στηρίζει τον κλάδο της τέχνης και της δημιουργίας με τους εξής
τρόπους:
•

Κατάρτιση προγραμμάτων για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των
ψηφιακών τεχνολογιών και της ενιαίας αγοράς της ΕΕ

•

Παροχή χρηματοδοτήσεων

•

Βοήθεια για την κατάρτιση ερευνητικών σχεδίων

•

Στήριξη για συνεργασία με εταίρους εντός και εκτός ΕΕ

Η ΕΕ επενδύει 1,46 δισεκατομμύρια στο Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη
2014-2020 για τη ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και έχει θεσπίσει
ειδικά Βραβεία όπως:
•

Ευρωπαϊκό Βραβείο Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής

•

Ευρωπαϊκό Βραβείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς

•

Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας

•

Ευρωπαϊκό Βραβείο MEDIA

Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Λόγω της αστείρευτης προοπτικής που διέπει το πολιτισμικό ζήτημα, είναι
αδύνατο να διαμορφωθεί μια ενιαία και απεριόριστη αντίληψη για τον
ευρωπαϊκό πολιτισμό. Παρ 'όλα αυτά, υπάρχουν βασικά στοιχεία τα οποία
γενικά συμφωνούνται ότι αποτελούν το πολιτιστικό υπόβαθρο της
σύγχρονης Ευρώπης. Ένας κατάλογος αυτών των στοιχείων περιλαμβάνει:
•

Μια κοινή πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά που προέρχεται από
την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα, τον Χριστιανισμό, την Αναγέννηση και
τον Ανθρωπισμό της, την πολιτική σκέψη του Διαφωτισμού και τη
Γαλλική Επανάσταση
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•

Μια συγκεκριμένη αντίληψη του ατόμου που εκφράζεται από την
ύπαρξη και τον σεβασμό μιας νομιμότητας που εγγυάται τα ανθρώπινα
δικαιώματα και την ελευθερία του ατόμου

•

Μια πληθώρα κρατών με διαφορετικές πολιτικές τάξεις, οι οποίες
τροφοδοτούν η μία την άλλη με νέες ιδέες

•

Σεβασμός στους λαούς, τα κράτη και τα έθνη εκτός Ευρώπης
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29.

Cohesion:

Από τη γαλλική cohésion, που παράγεται από τη λατινική cohaesionem
(ονομαστική cohaesio) «σύνδεση, συνοχή», ουσιαστικό που δηλώνει
ενέργεια από τη ρίζα της μετοχής παρακειμένου του ρήματος cohaerere
«συνενώνω, συνέχω».
Η ΕΕ αφιερώνει ένα σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων και του
προϋπολογισμού της στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών,
ιδίως στις λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες (αγροτικές περιοχές, περιοχές
που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά
μειονεκτήματα). Παράλληλα, συντονίζει οικονομικές πολιτικές και κάνει
χρήση διαρθρωτικών ταμείων για τη χρηματοδότηση σχετικών
προγραμμάτων.
Η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής αποτελεί έναν από
τους κύριους στόχους της ΕΕ και όπως ορίζεται στην Ενιαία Ευρωπαϊκή
Πράξη του 1986 (Συνθήκη της ΕΕ)– «αποσκοπεί ιδιαίτερα στη μείωση του
χάσματος μεταξύ των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της
καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών».
Η Συνθήκη της Λισαβόνας προσθέτει μία ακόμα πτυχή στη συνοχή,
αναφερόμενη στην «οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή», δίνοντας
ιδιαίτερη έμφαση «στις αγροτικές περιοχές, τις ζώνες που συντελείται
βιομηχανική μετάβαση και τις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και
μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι υπερβόρειες περιοχές
που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και
ορεινές περιοχές»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕ: αφιερώνει σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων
και του προϋπολογισμού της για τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των
περιφερειών, ιδίως στις λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες (αγροτικές
περιοχές, περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή
δημογραφικά μειονεκτήματα). Συντονίζει οικονομικές πολιτικές και κάνει
χρήση διαρθρωτικών ταμείων για τη χρηματοδότηση σχετικών
προγραμμάτων
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Επιπλέον, η ΕΕ έχει καταφέρει να διαμορφώσει μια πολιτική ‘συνοχής’ με
11 θεματικούς στόχους, μερικοί από τους οποίους είναι η ενίσχυση της
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Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας, η Βελτίωση
της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των Τεχνολογιών
Πληροφοριών και Επικοινωνιών, η Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και
του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ), η
Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς και η προώθηση της
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης
κινδύνων

30.

Compost:

(n.) λίπασμα, προέρχεται από το παλαιό γαλλικό σύνθετο composte
δηλαδή "μείγμα φύλλων, κοπριάς κλπ., για λίπανση της γης", σημαίνει
επίσης "καρύκευμα", από το λαϊκό λατινικό *composita σε χρήση θηλυκού
ουσιαστικού του λατινικού επιθέτου compositus, μετοχή παρακειμένου του
ρήματος componere «συνθέτω, τοποθετώ μαζί
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
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Η διαχείριση των αποβλήτων και οι συνέπειες στο περιβάλλον απασχολούν
την ΕΕ από το 1975. Η βασική ιδέα είναι η αξιοποίηση των απορριμμάτων
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Μέχρι στιγμής, η ανακύκλωση περιοριζόταν σε υλικά όπως το γυαλί, το
αλουμίνιο, το χαρτί κ.λπ. Πρόσφατα (απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ.
2014/955 / ΕΕ της 18ης Δεκεμβρίου 2014).
Η ΕΕ έχει αναπτύξει πολιτική που θεσπίζει μείζονες αρχές όπως είναι η
υποχρέωση διαχείρισης των αποβλήτων κατά τρόπο που δεν έχει αρνητικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία, δηλαδή οργανική ύλη
που έχει αποσυντεθεί και ανακυκλωθεί ως λίπασμα και τροποποίηση του
εδάφους. Τα οφέλη του λιπάσματος είναι πολλά.
Τα λιπάσματα αποτελούν επίσης ένα βασικό συστατικό στη βιολογική
γεωργία
Επιμέρους Στρατηγική για την υγειονομική ταφή (1999/31/ ΕΚ):
Κατά την ισχύουσα στρατηγική της ΕΕ για την προστασία του
περιβάλλοντος, κρίνεται επιτακτική η αξιοποίηση των απορριμμάτων με τον
ασφαλέστερο
δυνατό
τρόπο,
μέσω
της
υγειονομικής
ταφήςκομποστοποιήσης (Landfill Directive),.
Οι σημαντικότερες επιπτώσεις της σωστής διαχείρισης των βιολογικών
αποβλήτων - εκτός από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που
αποφεύγονται - θα σημάνει και την παραγωγή συμπιεσμένου καυσίμου και
βιοκαυσίμων καλύτερης ποιότητας, ενίσχυση της ποιότητας του εδάφους
και της αποδοτικότητας των πόρων, καθώς και σε υψηλότερο επίπεδο
ενεργειακής αυτορρύθμιση και φυσικά,. επάρκεια.
Στην πράξη, ωστόσο, τα κράτη μέλη συχνά έχουν την τάση να μην
επιλέγουν την κομποστοποίηση ή την παραγωγή βιοκαυσίμων και να
επιλέγουν την φαινομενικά ευκολότερη και φθηνότερη επιλογή όπως την
αποτέφρωση ή την υγειονομική ταφή, με αποτέλεσμα να μην
λογαριάζονται τα πραγματικά περιβαλλοντικά οφέλη και επιμέρους κόστη

31.

Climate:

Από τέλη του 14ου αι., "οριζόντια ζώνη της επιφάνειας της γης που
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καθορίζεται με συντεταγμένες παράλληλες προς τον ισημερινό", από το
παλαιό γαλλικό climat «περιοχή, μέρος της γης», από το Λατινικό clima
(γενική climatis) «κλίση της γης», από το Ελληνικό κλίμα από την πρωτοινδοευρωπαϊκή ρίζα *klei- «κλίνω, γέρνω»

Στο πλαίσιο των στόχων της προστασίας του κλίματος που τέθηκαν στο
Πρωτόκολλο του Κιότο το 1997, η ΕΕ έχει ορίσει μια σειρά μέτρων για την
οικονομική και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Το κλίμα παίζει σπουδαίο ρόλο, τόσο στο φυτικό όσο και στο ζωικό
βασίλειο, καθώς βάσει αυτού ορίζονται οι ζώνες της βλάστησης και η
κατανομή των ζώων και των ανθρώπων πάνω στη γη. Ωστόσο το κλίμα
πλήττεται από μία σειρά περιβαλλοντικών φαινομένων που οφείλονται
στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Η υποβάθμισή του κλίματος αποτελεί
πρόκληση για την ΕΕ. Για τον λόγο αυτόν:
•

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη
συνολικές στρατηγικές προσαρμογής, για την
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την ανάληψη
μέτρων πρόληψης. Παράλληλα παροτρύνει χώρες
μείζονες ρυπαντές να αναλάβουν δράση

να υιοθετήσουν
πρόβλεψη των
των κατάλληλων
που θεωρούνται

•

Η ΕΕ διαμορφώνει πολιτικές για τη μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου, την αυξημένη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας, βελτιωμένη
ενεργειακή απόδοση στα κτίρια, μείωση των εκπομπών CO2 από τα νέα
επιβατικά αυτοκίνητα και των εκπομπών από χώρους ταφής
απορριμμάτων

•

Έμφαση δίνεται στην εξασφάλιση της βιώσιμης και πράσινης ανάπτυξης
και οικονομίας. Χάρη στον οικολογικό σχεδιασμό, τον περιορισμό των
αποβλήτων, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση, μπορεί να
επιτευχθεί εξοικονόμηση έως και 600 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως
για τις επιχειρήσεις, καθώς και να μειωθούν σημαντικά οι εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ

•

Γίνεται παρακολούθηση του περιβάλλοντος μέσω της χρήσης
αξιόπιστων διαθέσιμων πληροφοριών και τεχνολογιών και εφαρμογή
της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» με σκοπό των αποκατάσταση
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περιβαλλοντικών ζημιών
•

Μέχρι το 2020 στόχος είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου στην ΕΕ τουλάχιστον σε ποσοστό 20% και των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 40% σε σχέση με τα
επίπεδα του 1990

Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής η οποία προκαλείται σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση
των αερίων του θερμοκηπίου.
Η Ε.Ε. κατάφερε να προλάβει εκπομπές 32 εκατομμύριων τόνων CO2 με το
πάτημα ενός απλού διακόπτη φώτων.
Από τον Σεπτέμβριο του 2009, οι παλιοί ενεργοβόροι λαμπτήρες
αντικαταστάθηκαν από καλύτερες εναλλακτικές που διαρκούν περισσότερο
και καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, ενώ από το τέλος του 2012, οι
παλιοί ηλεκτρικοί λαμπτήρες πυρακτώσεως ανήκουν στο παρελθόν.
Παράλληλα νέοι κανόνες οικολογικού σχεδιασμού βελτίωσαν την
ενεργειακή απόδοση των καθημερινών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων
και των τηλεοράσεων, των ψυγείων και των καταψυκτών. Οι κανονισμοί
αυτοί είναι ένα πρακτικό παράδειγμα για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση
αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Αυτό σημαίνει πως οι εκπομπές που βλάπτουν τον πλανήτη θα μειωθούν,
ενώ η Ευρώπη θα εξοικονομεί ετησίως 50 δισεκατομμύρια ευρώ που
μπορούν να επαναδιοχετευθούν στην οικονομία της
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32.

Co-ops:

Συντομογραφία για τη λέξη cooperations, επίσης ‘συνεταιριστική’, από την
Ύστερη Λατινική cooperatio, από τη ρίζα της μετοχής παρακειμένου του
ρήματος cooperari «συνεργάζομαι»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Στην ΕΕ υπάρχουν τουλάχιστον 250.000 συνεταιρισμοί , οι οποίοι ανήκουν
σε 163 εκατομμύρια πολίτες (το ένα τρίτο του πληθυσμού της ΕΕ) και
απασχολούν συνολικά 5,4 εκατομμύρια άτομα
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Η ανακοίνωση της ΕΕ για την προώθηση των συνεταιριστικών εταιρειών
στην Ευρώπη (2004) επικεντρώθηκε σε 3 βασικά θέματα, τα οποία
αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για την ανάπτυξή τους έως και σήμερα:

•

Στην προώθηση της μεγαλύτερης χρήσης των συνεταιρισμών σε
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ολόκληρη την Ευρώπη, βελτιώνοντας την προβολή, τα χαρακτηριστικά
και την κατανόηση του τομέα
•

Στην περαιτέρω βελτίωση της συνεταιριστικής νομοθεσίας στην Ευρώπη

•

Στη διατήρηση και βελτίωση της θέσης των συνεταιρισμών και της
συμβολής τους στους στόχους της κοινότητας

33.

Criterium:

1660, από τη λατινοποιημένη μορφή του ελληνικού κριτήριον «ικανότητα
ή κανόνας για κρίση», από το κριτής δηλαδή "δικαστής", από την πρωτοινδοευρωπαϊκή ρίζα *krei- «κοσκινίζω» και κατόπιν «διακρίνω, ξεχωρίζω».

Στην Αγγλική Χρησιμοποιείται ως ελληνική λέξη από το 1610
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Τα κριτήρια προσχώρησης, τα λεγόμενα και κριτήρια της Κοπεγχάγης
(μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης το 1993 που τα όρισε)
αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν όλες οι
υποψήφιες χώρες για να γίνουν κράτη μέλη.

Αυτά είναι:
•

πολιτικά κριτήρια: σταθερότητα των θεσμών που εγγυώνται τη
δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον
σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων

•

οικονομικά κριτήρια: λειτουργική οικονομία της αγοράς και ικανότητα
αντιμετώπισης του ανταγωνισμού και των δυνάμεων της αγοράς

•

τη διοικητική και θεσμική ικανότητα για την αποτελεσματική εφαρμογή
του acquis και την ικανότητα ανάληψης των υποχρεώσεων της ένταξης

Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Η ικανότητα της Ένωσης να απορροφά νέα μέλη, διατηρώντας ταυτόχρονα
την ορμή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, είναι σημαντικό επίτευγμα. Η ΕΕ
διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει πότε μια υποψήφια χώρα πληροί αυτά
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τα κριτήρια και πότε η ΕΕ είναι έτοιμη να αποδεχθεί το νέο μέλος. Στην
περίπτωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, υπήρξαν πρόσθετες
προϋποθέσεις ένταξης στη λεγόμενη «διαδικασία σταθεροποίησης και
σύνδεσης», η οποία σχετίζεται κυρίως με την περιφερειακή συνεργασία και
τις σχέσεις καλής γειτονίας.
Κριτήρια υιοθέτησης του Ευρώ:
Κάθε χώρα που επιθυμούσε να υιοθετήσει το νέο νόμισμα έπρεπε να
πληροί τα λεγόμενα «Κριτήρια Σύγκλισης» που προέβλεπε η Συνθήκη του
Μάαστριχτ. Τα κριτήρια συμπεριλάμβαναν τέσσερις προϋποθέσεις:
1. Οι ισοτιμίες του νομίσματος της κάθε χώρας έπρεπε να παραμείνουν
μέσα στη ζώνη που ορίζει ο Μηχανισμός Συναλλαγματικών Ισοτιμιών
(ΜΣΙ) για δύο τουλάχιστον χρόνια.
2. Τα μακροπρόθεσμα επιτόκια δεν μπορούσαν να ξεπερνούν κατά
περισσότερες από δύο ποσοστιαίες μονάδες τα επιτόκια των τριών
πιο αποδοτικών κρατών μελών.
3. Ο πληθωρισμός έπρεπε να είναι κάτω από μια τιμή αναφοράς (μέσα
σε 3 χρόνια οι τιμές δεν έπρεπε να ξεπερνάνε κατά περισσότερο από
1,5% τις αντίστοιχες του πιο αποδοτικού κράτους μέλους).
4. Το δημόσιο χρέος έπρεπε να είναι μικρότερο από το 60% του ΑΕΠ ή
να έβαινε προς αυτόν το στόχο (δηλαδή μπορεί να ήταν μεγαλύτερο
το ποσοστό, αλλά να είχε πτωτική τάση και να έτεινε προς αυτό) και
τα ελλείμματα του προϋπολογισμού μικρότερα από 3% του ΑΕΠ.

Τα κριτήρια αυτά τέθηκαν με απώτερο σκοπό την ομαλή ενοποίησησύγκλιση των κρατών μελών. Πριν τη συνθήκη είναι λογικό η κάθε χώρα
να είχε τη δική της ανεξάρτητη οικονομία, ανάλογα με το Ακαθάριστο
Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ), το Μέσο Εισόδημα και το καταναλωτικό προφίλ. Έτσι
κρίθηκε απαραίτητο να τεθούν ορισμένα κριτήρια τα οποία θα εξασφάλιζαν
την ομοιογένεια των χωρών

34.

Cyber:

Ως παραγωγικό μόρφημα προέρχεται τελικά από το cybernetics. Η
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ετυμολογία του cybernetic προέρχεται από την ελληνική λέξη κυβερνήτης
και αυτή από το ρήμα κυβερνώ «κατευθύνω, οδηγώ με το πηδάλιο» και
μεταφορικά
«οδηγώ,
κυβερνώ»
που
είναι
άγνώστου
ετύμου.
Χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα με τη διάδοση του διαδικτύου στις αρχές της
δεκαετίας του 1990. Ένας ερευνητής (ο Nagel) κατέγραψε το 1994 104
λέξεις με το μόρφημα αυτό. Από τις πρώτες που δημιουργήθηκαν ήταν οι
λέξεις Cyberpunk (κυβερνοπάνκ) το 1986 και το cyberspace
(κυβερνοδιάστημα) το 1982. || Cybernetics (ουσ.): τη λέξη δημιούργησε
το 1948 ο αμερικανός μαθηματικός Norbert Wiener (1894-1964), από το
μόρφημα –ics και το ελληνικό κυβερνήτης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τους κανόνες της για την
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο προκειμένου να αντιμετωπίσει την
αυξανόμενη απειλή που συνιστούν οι κυβερνοεπιθέσεις καθώς και να
αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα ψηφιακή εποχή.
Στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε να
υιοθετηθεί κοινή προσέγγιση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο της ΕΕ
μετά τη δέσμη μεταρρυθμίσεων που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον
Σεπτέμβριο.
Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να αξιοποιηθούν τα μέτρα που
θεσπίστηκαν στα πλαίσια της στρατηγικής για την ασφάλεια στον
κυβερνοχώρο και το βασικό της πυλώνα, δηλ. την οδηγία για την
ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (οδηγία ΑΔΠ). Η οδηγία
για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (ΑΔΠ) εγκρίθηκε με σκοπό να
ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το ζωτικό
θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Θεσπίζει υποχρεώσεις ασφαλείας
για τους φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών (σε κρίσιμους τομείς
όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η υγεία και οι χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες) και για τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών (αγορές on line,
μηχανές αναζήτησης και υπηρεσίες νεφοϋπολογιστικής).
Η πρόταση περιέχει πολλές νέες πρωτοβουλίες όπως:
•

Δημιουργία ισχυρότερου ενωσιακού οργανισμού για την ασφάλεια στον
κυβερνοχώρο

•

Θέσπιση ενωσιακού συστήματος πιστοποίησης της ασφάλειας στον
κυβερνοχώρο
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•

Ταχεία εφαρμογή της οδηγίας ΑΔΠ

Αντιμέτωπη με όλο και μεγαλύτερα προβλήματα στον τομέα της ασφάλειας
του
κυβερνοχώρου,
η
ΕΕ
πρέπει
αφενός
να
αναπτύξει
αποτελεσματικότερες ενωσιακές ικανότητες αποτροπής απέναντι στις
κυβερνοεπιθέσεις που στρέφονται κατά κρατών μελών και θεσμικών
οργάνων της ΕΕ και αφετέρου να καταστεί ανθεκτικότερη απέναντί τους
καθώς και να τις αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά.
Το «διαδίκτυο των πραγμάτων» είναι ήδη πραγματικότητα καθόσον έως το
2020 αναμένεται ότι θα λειτουργούν στην ΕΕ δεκάδες
δισεκατομμύρια συνδεδεμένες ψηφιακές συσκευές.
Ταυτόχρονα, τα σημερινά συστήματα τεχνολογίας της πληροφορίας και
των επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορούν να επηρεαστούν σοβαρά από
περιστατικά ασφάλειας, όπως τεχνικές βλάβες και ιούς. Τα περιστατικά
αυτά - που συχνά αποκαλούνται περιστατικά ασφάλειας δικτύων και
πληροφοριών (ΑΔΠ) - συμβαίνουν όλο και συχνότερα, η δε αντιμετώπισή
τους είναι όλο και πιο δύσκολη. ένα περιστατικό ΑΔΠ που σημειώνεται σε
μία χώρα μπορεί να έχει επιπτώσεις και σε άλλες, ακόμα και στο σύνολο
της ΕΕ. Επίσης, τα περιστατικά αυτά υπονομεύουν την εμπιστοσύνη
των καταναλωτών στα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών και στα
δίκτυα ΤΠΕ

72

Παρά την αυξανόμενη απειλή, η ενημέρωση και η γνώση των ζητημάτων
ασφαλείας στον κυβερνοχώρο παραμένουν ανεπαρκείς:
•

το 51% των ευρωπαίων πολιτών αισθάνονται ελλιπώς
ενημερωμένοι όσον αφορά τις κυβερνοαπειλές

•

το 69% των επιχειρήσεων αγνοούν τους κινδύνους στους οποίους
είναι εκτεθειμένες στον κυβερνοχώρο

Ο όρος Διαδικτυακό bullying ή και διαδικτυακός εκφοβισμός
(αγγλικά: Cyberbullying) αφορά τον εκφοβισμό, την απειλή, την
ταπείνωση ή την παρενόχληση παιδιών, προεφήβων και εφήβων που
δέχονται μέσω της χρήσης του διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων είτε άλλων
ψηφιακών τεχνολογιών από ομηλίκους τους
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35.

Cultural:

Από το 1868, σχετίζεται με την καλλιέργεια φυτών ή την εκτροφή ζώων,
από το λατινικό cultura «καλλιέργεια». Αναφορικά με την καλλιέργεια του
νου, μαρτυρείται από το 1875, ως εκ τούτου, «που σχετίζεται με τον
πολιτισμό ή έναν πολιτισμό». Μια συχνά χρησιμοποιούμενη λέξη από τους
ανθρωπολόγους και τους κοινωνιολόγους, όπως, για παράδειγμα, η έννοια
της πολιτιστικής διάχυσης, που χρησιμοποιείται από το 1912. Η πολιτιστική
πολυμορφία από το 1935. Ο πολιτιστικός ιμπεριαλισμός από το 1937, ο
πολιτιστικός πλουραλισμός από το 1932 και ο πολιτιστικός σχετικισμός από
το 1948
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Ο πολιτισμός της Ευρώπης έχει τις ρίζες του στην τέχνη, την
αρχιτεκτονική, τη μουσική, τη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία που
προέρχονται από την ευρωπαϊκή πολιτιστική περιοχή. Ο ευρωπαϊκός
πολιτισμός βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτό που συχνά αναφέρεται ως
‘κοινή πολιτιστική κληρονομιά’. Η ΕΕ εργάζεται για τη διατήρηση της
κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης και για να την καταστήσει
προσιτή σε όλους. Υποστηρίζει επίσης και προωθεί τις τέχνες και τις
δημιουργικές βιομηχανίες στην Ευρώπη. Η στήριξη των καλλιτεχνικών και
δημιουργικών βιομηχανιών λαμβάνει τη μορφή: προγράμματα που θα τους
βοηθήσουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ψηφιακές τεχνολογίες και την
αγορά της ΕΕ χρηματοδότηση βοήθεια σε ερευνητικά έργα υποστήριξης
της συνεργασίας με τους εταίρους της ΕΕ και των χωρών εκτός ΕΕ
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας ενσαρκώνουν την ευρωπαϊκή
εξαιρετικά πλούσια και ποικίλη πολιτιστική κληρονομιά, και συμβάλλουν
στην ανάπτυξη των κοινωνιών μας. Η Creative Europe παρέχει 1,46 δισ.
ευρώ εδώ και επτά χρόνια για την ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς
της Ευρώπης και δημιουργικούς τομείς.
Το πρόγραμμα:
•

Διασφαλίζει και προωθεί την ευρωπαϊκή πολιτιστική και τη γλωσσική
ποικιλομορφία και ενθαρρύνει την Ευρώπη πολιτιστικό πλούτο

•

Συμβάλλει στους στόχους της Ευρώπης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς
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αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη
•

Βοηθά τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα να προσαρμοστεί στην
ψηφιακή εποχή και στην παγκοσμιοποίηση

•

Ανοίγει νέες διεθνείς ευκαιρίες στις αγορές και στο κοινό

•

Βασίζεται στην επιτυχία των MEDIA, MEDIA Mundus και MEDIA Culture
προγραμμάτων

Η Europeana είναι η ψηφιακή πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την πολιτιστική κληρονομιά. Μέσω της Europeana, οι πολίτες και οι
πολιτιστικοί και δημιουργικοί κλάδοι (ΚΠΔ) έχουν πρόσβαση στον
ευρωπαϊκό πολιτισμό για την ευρύτερη δυνατή ποικιλία σκοπών.
Η Europeana παρέχει πρόσβαση σε πάνω από 53 εκατομμύρια αντικείμενα,
συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, του κειμένου, του ήχου, του βίντεο
και του 3D υλικού από τις συλλογές πάνω από 3.700 βιβλιοθήκες, αρχεία,
μουσεία, γκαλερί και οπτικοακουστικές συλλογές σε όλη την Ευρώπη.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες, επαγγελματίες
σε πολιτιστικά ιδρύματα και δημιουργικούς τομείς αλλά και από όλους
όσους αναζητούν πληροφορίες για τον πολιτισμό
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D
36.

Diagnostic:

(επίθετο και ουσιαστικό), από την ελληνική λέξη διαγνωστικός δηλαδή
«ικανός να διακρίνει», από το ρηματικό επίθετο
διαγνωστός
«αναγνωρίσιμος», από το ρήμα διαγιγνώσκειν δηλαδή «διακρίνω, γνωρίζω
καλά», από την πρόθεση δια- «πέρα για πέρα, εντελώς» + γιγνώσκειν
«γνωρίζω».
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Η ΕΕ δεν καθορίζει πολιτικές υγείας, ούτε την οργάνωση και την παροχή
υπηρεσιών υγείας και ιατρικής περίθαλψης. Αντ 'αυτού, η δράση της
συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές και υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ
των κρατών μελών στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η ΕΕ εργάζεται για
καλύτερη προστασία της υγείας μέσω των πολιτικών και των
δραστηριοτήτων της στο πλαίσιο του άρθρου 168 της Ενοποιημένης
Συνθήκης της ΕΕ.

Η στρατηγική της ΕΕ "Μαζί για την Υγεία" στηρίζει την ευρύτερη
στρατηγική "Ευρώπη 2020".
Η "Ευρώπη 2020" σκοπό έχει να μετατρέψει την ΕΕ σε μια έξυπνη και
βιώσιμη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα προάγει την ανάπτυξη
για όλους. Απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό είναι η καλή υγεία του
πληθυσμού.

Επενδύοντας στην υγεία
Η υγεία έχει αξία από μόνη της, αλλά συνιστά και προϋπόθεση για την
οικονομική ευημερία. Οι αποτελεσματικές δαπάνες για την υγεία μπορούν
να τονώσουν την ανάπτυξη.
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Η Ευρώπη χρειάζεται έξυπνες επενδύσεις στον τομέα της υγείας:
•

έξυπνες αλλά όχι
συστήματα υγείας

απαραίτητα

υψηλότερες

δαπάνες

για

βιώσιμα

•

επενδύσεις στην υγεία των πολιτών, ιδίως μέσα από προγράμματα
προαγωγής της υγείας

•

επενδύσεις με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην υγεία, ως
μέσου μείωσης των ανισοτήτων και καταπολέμησης του κοινωνικού
αποκλεισμού

Τεχνολογίες υγείας είναι οι μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας, ο ιατρικός
εξοπλισμός, τα φαρμακευτικά προϊόντα, οι μέθοδοι αποκατάστασης &
πρόληψης, αλλά και τα συστήματα οργάνωσης και στήριξης που
χρησιμοποιούνται για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης.

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, η αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας
(ΑΤΥ) συμβάλλει σημαντικά στην τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σε
θέματα υγείας. Για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών, η
Επιτροπή έχει συστήσει ένα μόνιμο, εθελοντικό δίκτυο ΑΤΥ στην Ευρώπη.

Το δίκτυο έχει τους ακόλουθους στόχους:
•

να διευκολύνει την αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών πόρων για
την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας

•

να δημιουργήσει ένα βιώσιμο σύστημα ανταλλαγής γνώσεων σε αυτόν
τον τομέα

•

να προωθήσει ορθές πρακτικές όσον αφορά τις μεθόδους και τις
διαδικασίες αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας και

•

να υποστηρίξει την «κοινή δράση 3» του EUnetHTA για την αξιολόγηση
των τεχνολογιών υγείας, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της ΕΕ
για την υγεία: EUnetHTA — Ευρωπαϊκό δίκτυο για την αξιολόγηση των
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τεχνολογιών υγείας

37.

Democracy:

από το μεσαιωνικό γαλλικό démocratie, από το μεσαιωνικό λατινικό
democratia, από το ελληνικό δημοκρατία «κυβέρνηση του λαού», από τον
ουσιαστικό δήμος «λαός», αρχικά «περιοχή» + κράτος «δύναμη, ισχύς»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Ένα κράτος δεν μπορεί να γίνει μέλος της Ε.Ε. εάν δεν αποκτήσει
δημοκρατικούς θεσμούς. Πρέπει να συμμορφωθεί με τα κριτήρια της
Κοπεγχάγης
(1993).
(Δημοκρατία,
Κράτος
Δικαίου,
Ανθρώπινα
Δικαιώματα). Η Ελλάδα για να εδραιώσει τους δημοκρατικούς θεσμούς
μετά το 1974 επιδίωξε την άμεση ένταξη στην τότε Ε.Ο.Κ. Η λεγόμενη
«ήπια ισχύς» της Ευρώπης είναι να προωθεί τον εκδημοκρατισμό χωρών,
οι οποίες θέλουν να γίνουν μέλη της π.χ. Σερβία, Αλβανία κλπ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως παγκόσμιος ηγέτης και παγκόσμιος χορηγός,
βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους
δικαίου. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύει την ΕΕ να δράσει
στην παγκόσμια σκηνή «καθοδηγούμενη από τις αρχές που έχουν
εμπνεύσει τη δική της δημιουργία».
Αυτή η δέσμευση της ΕΕ για τη δημοκρατία ως αρχή που στηρίζει την
εξωτερική της δράση, αντανακλάται σε πολυάριθμες πολιτικές, όπως τα
συμπεράσματα του Συμβουλίου του Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη
«στήριξη της δημοκρατίας στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ», την Ατζέντα
για την Αλλαγή 2011, 2019 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη
δημοκρατία και τη νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη. Οι
ενέργειες της ΕΕ είναι επίσης σύμφωνες με την Ατζέντα για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη του 2030 και ειδικότερα με τον στόχο 16, αφιερωμένο στην
προώθηση ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Η ΕΕ υποστηρίζει τον εκδημοκρατισμό και τις θεμελιώδεις ελευθερίες στις
χώρες εταίρους, αναγνωρίζοντας την πρωταρχική σημασία της
ενθάρρυνσης της ευρείας συμμετοχής στη λήψη πολιτικών αποφάσεων και
της τοπικής οικειοποίησης των αναπτυξιακών διαδικασιών. Ανάλογα με
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τους ιδιαίτερους στόχους κάθε δράσης, συνεργάζεται με ένα ευρύ φάσμα
εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων βάσης, των διεθνών
κοινοβουλευτικών ενώσεων, των οργανώσεων υπεράσπισης και σκύλων,
των εκλογικών οργάνων, των πολιτικών ιδρυμάτων, των κοινοβουλίων και
των μέσων ενημέρωσης.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διευκόλυνση της συμμετοχής των γυναικών
και των νέων στην πολιτική και πολιτική ζωή

38.

Diet:

"«κανονικό φαγητό», από το Μεσαιωνικό Λατινικό dieta «κοινοβουλευτική
συνέλευση» όπως επίσης και «ημερήσια εργασία, διατροφή, καθημερινό
επίδομα διατροφής», από το λατινικό dieta που σημαίνει «τρόπος ζωής»,
από το ελληνικό δίαιτα «τρόπος ζωής, διαβίωση», λέξη που σχετίζεται με
το διαιτάσθαι που σημαίνει «περνώ τη ζωή μου, ζω» και το ενεργητικό
διαιτώ που σήμαινε αρχικά «ξεχωρίζω, επιλέγω (φαγητό και ποτό)»,
επιτατικό του διαίνυσθαι, διά + αίνυσθαι «ξεχωρίζω», από την πρωτοινδοευρωπαϊκή ρίζα *ai-«μοιράζω, κατανέμω»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Κύριο ρόλο έχει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) παρέχει
ανεξάρτητες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για κινδύνους που σχετίζονται
με τα τρόφιμα.
Η EFSA εκδίδει γνωμοδοτήσεις σχετικά με υπάρχοντες και αναδυόμενους
κινδύνους στα τρόφιμα. Οι γνωμοδοτήσεις αυτές αποτελούν τη βάση για
τη θέσπιση νόμων και κανόνων καθώς και για τη χάραξη πολιτικών της ΕΕ,
και με τον τρόπο αυτό προστατεύονται οι καταναλωτές από κινδύνους
στην τροφική αλυσίδα. Το πεδίο της EFSA καλύπτει τους εξής τομείς:
•

Ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών

•

Διατροφή

•

Υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων

•

Φυτοπροστασία
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•

Υγεία των φυτών

Η πολιτική ασφάλειας των τροφίμων της ΕΕ επιδιώκει, αφενός, να
διασφαλίσει ότι οι πολίτες της ΕΕ απολαμβάνουν ασφαλή και θρεπτικά
τρόφιμα, τα οποία παράγονται από υγιή φυτά και ζώα και, αφετέρου, να
επιτρέψει στη βιομηχανία τροφίμων τον μεγαλύτερο μεταποιητικό κλάδο
και τομέα απασχόλησης να λειτουργεί υπό τις καλύτερες δυνατές
συνθήκες.
Στον κανονισμό για την σήμανση των τροφίμων, οι καταναλωτές με μια
ματιά στη συσκευασία μπορούν να έχουν σχεδόν μια πλήρη εικόνα των
συστατικών τους και να είναι σίγουροι ότι τα τρόφιμα είναι ασφαλή
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Οι κανόνες της ΕΕ εφαρμόζονται σε όλη την τροφική αλυσίδα. Όλα τα
τρόφιμα και οι ζωοτροφές που παράγονται και πωλούνται στην ΕΕ είναι
ανιχνεύσιμα καθ' όλη τη διαδρομή "από το αγρόκτημα στο τραπέζι".
Χάρη σε αυτούς τους κανόνες, οι ευρωπαίοι πολίτες απολαμβάνουν
ορισμένα από τα υψηλοτέρα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων
παγκοσμίως.
Οι κανονισμοί που σχετίζονται με οφέλη στην υγεία του καταναλωτή
υπόκεινται σε αυστηρές ρυθμίσεις
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39.

Digital:

" «που σχετίζεται με τα δάκτυλα», από το λατινικό digitalis και αυτό από το
digitus. || digit: «καθένας από τους αραβικούς αριθμούς 1 ώς 9 και
συνήθως το 0», από το λατινικό digitus «δάκτυλο χεριού ή ποδιού» (και
κατ’ επέκταση «τρόπος αρίθμησης). Θεωρείται ότι συνδέεται με το ρήμα
dicere «μιλώ», από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *deik- «δείχνω» και
«προφέρω επίσημα».

Βλέπουμε να αυξάνεται εντυπωσιακά η χρήση μέσω του διαδικτύου
συναλλαγών και πράξεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνειδητοποιήσει τη
δυναμική αυτής της τάσης, που αποτέλεσε και τη βάση για την στρατηγική
της «ενιαίας ψηφιακής αγοράς», που έχει ως στόχο «να ανοίξει την
δυνατότητα αξιοποίησης των ψηφιακών ευκαιριών για τα άτομα και τις
επιχειρήσεις και να ενισχύσει τη θέση της Ευρώπης ως παγκόσμιου ηγέτη
στην ψηφιακή οικονομία»

Πολύ συχνά, οι ψηφιακές υπηρεσίες παραμένουν κλεισμένες στα εθνικά
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σύνορα. Υπάρχουν πολυάριθμα εμπόδια, από το γεωγραφικό αποκλεισμό ή
τις ανεπάρκειες της διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων έως τις ασύνδετες
ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Η Επιτροπή Juncker έχει καθορίσει ως πρωταρχικό στόχο της την εξάλειψη
των εμποδίων και τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής αγοράς.
Με τον τρόπο αυτό, οι ελευθερίες που διέπουν την ενιαία αγορά της ΕΕ θα
επεκταθούν και στον ψηφιακό τομέα, δίνοντας ώθηση στην οικονομική
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην ήπειρό μας:
«Ας καταργήσουμε όλους αυτούς τους φραγμούς και τα στεγανά που μας
έχουν διαδικτυακά αποκλεισμένους. Οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να
διασχίζουν ελεύθερα τα σύνορα όταν βρίσκονται εντός του διαδικτύου,
όπως και στην πραγματικότητα.
Η πολιτική της ΕΕ επιτυγχάνει την:
•

Καλύτερη πρόσβαση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε
ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες

•

Διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για την άνθηση των ψηφιακών
δικτύων και υπηρεσιών

•

Δημιουργία ευρωπαϊκής ψηφιακής οικονομίας
μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό

και

κοινωνίας

με

Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον επιχειρηματικό τομέα και την κοινωνία
έχει μεγάλη σημασία στην ΕΕ και παρουσιάζει τεράστια δυναμική
ανάπτυξης για την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει έμφαση σε
τομείς πολιτικής όπως τα μαζικά δεδομένα και οι ψηφιακές πλατφόρμες
που θεωρητικά οδηγούν στην ηγετική θέση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων
στην βιομηχανία, την ανάπτυξη και τη μεγάλη αξία για την κοινωνία,
καθώς και σημαντικές ευκαιρίες καινοτομίας, νέων επιχειρηματικών
μοντέλων και έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών.
Επιπλέον, δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων,
δημιουργώντας τη ζήτηση από τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις της ΕΕ
για τα νέα χαρακτηριστικά γνωρίσματα δεξιοτήτων και την αναγκαιότητα
επανάκτησης και επανεκτέλεσης του πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού,
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καθώς και στην ανάπτυξη ζωντανών οικοσυστημάτων καινοτομίας μέσω
της ενίσχυσης του ψηφιακού μετασχηματισμού από τις πόλεις και τις
περιφέρειες και την υιοθέτηση ευρωπαϊκών προτύπων που διασφαλίζουν
τη συμβατότητα μεταξύ των συστημάτων και εγγυώνται την
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και το άνοιγμα των
αγορών ΤΠΕ
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E
40.

Economics:

«η τέχνη της διαχείρισης ενός νοικοκυριού», ίσως από το γαλλικό
économique || economic: «που σχετίζεται με τη διαχείριση ενός
νοικοκυριού», ίσως συντομευμένο από το επίθετο economical ή από το
γαλλικό économique ή απευθείας από το λατινικό oeconomicus «που
σχετίζεται με την οικιακή οικονομία», από το ελληνικό οικονομικός
«έμπειρος στη διαχείριση ενός σπιτιού», (επίσης τίτλος έργου του
Ξενοφώντα σχετικά με την οικιακή ζωή, από το ουσιαστικό οικονομία
«διαχείριση του σπιτιού»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Οι ηγέτες της ΕΕ ενέκριναν, κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
τον Ιούνιο του 2010, τη στρατηγική ατζέντα «Ευρώπη 2020». Αυτή είναι
η στρατηγική της Ένωσης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την
προώθηση
της
ανάπτυξης
μέσω
οικονομικών
και
κοινωνικών
μεταρρυθμίσεων, με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς περιορισμούς. Στο
πλαίσιο των τριών θεμάτων της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξης, η στρατηγική καλύπτει δράσεις πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση της ευημερίας των
ευρωπαίων πολιτών.
Η φιλοδοξία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» εκφράζεται σε πέντε
πρωταρχικούς στόχους για την ΕΕ (π.χ. το 75% των ατόμων ηλικίας 20-64
ετών να απασχολείται). Βάσει των στόχων σε επίπεδο ΕΕ, τα κράτη μέλη
ορίζουν εθνικούς στόχους σε κάθε τομέα ανάλογα με την ιδιαίτερη
κατάστασή τους, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές θέσεις εκκίνησης,
τις διαφορετικές δυνατότητες ανάπτυξης και τις ειδικές για κάθε χώρα
περιστάσεις.
Σύμφωνα με την ατζέντα αυτή, τα κράτη μέλη θα ευθυγραμμίσουν τις
οικονομικές τους πολιτικές με τις αναδιατυπωμένες Ολοκληρωμένες
Κατευθυντήριες Γραμμές που εγκρίθηκαν σε επίπεδο ΕΕ (βλ. κατωτέρω).
Επίσης, θα σχεδιάσουν στρατηγικές διαρθρωτικής μεταρρύθμισης για την
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αντιμετώπιση των δυσχερειών της ανάπτυξης και της απασχόλησης. ανά
χώρα Σε επίπεδο ΕΕ, επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν
και προτάθηκαν από την Επιτροπή, θα υποστηρίξουν επίσης τη στρατηγική.
Μία από αυτές είναι η «Ένωση καινοτομίας», η οποία στοχεύει στη
βελτίωση των συνθηκών πλαισίου και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση
της έρευνας και της καινοτομίας. Άλλες πρωτοβουλίες επικεντρώνονται σε
τομείς όπως η εκπαίδευση, η ανταγωνιστικότητα και η αύξηση των
επιπέδων δεξιοτήτων
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Προβλέπονται επίσης τρεις συνοδευτικές πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ:
•

την επανέναρξη της ενιαίας αγοράς,

•

ευθυγράμμιση του προϋπολογισμού της ΕΕ και του δανεισμού της ΕΤΕπ
με τη στρατηγική, και

•

μια νέα εμπορική στρατηγική για τη βελτίωση της πρόσβασης στην
παγκόσμια αγορά για τις εταιρείες της ΕΕ

41.

Economy:

1530, «διαχείριση του νοικοκυριού», από το λατινικό oeconomia (απ’ όπου
προέρχονται το γαλλικό économie, το ισπανικό economia, το γερμανικό
Ökonomie, κ.λπ.), από την ελληνική οικονομία «διαχείριση του σπιτιού»,
από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *weik- «φυλή, σόι» + νόμος
«διαχείριση», από το ρήμα νέμειν, πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *nem«απονέμω». Η σημασία «λιτότητα, ορθολογική χρήση πόρων» μαρτυρείται
από το 1660. Η σημασία «ο πλούτος και οι πόροι μιας χώρας» (με την
έννοια της πολιτικής οικονομίας) μαρτυρείται από το 1650
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο
(εάν αντιμετωπιστεί ως ενιαία χώρα) σε ονομαστικούς όρους και σύμφωνα
με την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (PPP).
Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το Ακαθάριστο Εγχώριο
Προιόν (ΑΕΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 18
τρισεκατομμύρια ευρώ (ονομαστικά) το 2017, αντιπροσωπεύοντας το
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22,8% του ονομαστικού παγκόσμιου ΑΕΠ.
Η λειτουργία της ΕΕ έχει συμφωνημένο προϋπολογισμό ύψους 141 δισ.
Ευρώ για το έτος 2011 και 862 δισ. Ευρώ για την περίοδο 2007-2013,
δηλαδή περίπου το 1% του ΑΕΠ της ΕΕ
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Ο τομέας των υπηρεσιών είναι μακράν ο σημαντικότερος τομέας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύοντας το 74,7% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με
τη μεταποιητική βιομηχανία με 23,8% του ΑΕΠ και τη γεωργία με μόλις
1,5% του ΑΕΠ.
Ο γεωργικός τομέας υποστηρίζεται από επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή
Ένωση με τη μορφή της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Το 2013, αυτό
ανερχόταν σε περίπου 45 δισ. Ευρώ (λιγότερο από το 33% του συνολικού
προϋπολογισμού των 148 δισ. Ευρώ) από τις συνολικές δαπάνες της ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας σημαντικός τουριστικός προορισμός,
προσελκύοντας επισκέπτες εκτός της Ένωσης και πολίτες που ταξιδεύουν
μέσα σε αυτήν. Ο εσωτερικός τουρισμός γίνεται πιο εύκολος από τη
συνθήκη του Σένγκεν και το ευρώ. Όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δικαιούνται να ταξιδεύουν σε οποιοδήποτε κράτος μέλος χωρίς να
χρειάζονται θεώρηση

42.

Economic system:

1610, «το σύνολο της δημιουργίας, το σύμπαν», από το μεταγενέστερο
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Λατινικό systema, από τo ελληνικό σύστημα «οργανωμένο σύνολο, που
απαρτίζεται από διάφορα μέρη», από τη ρίζα του ρήματος συνιστάναι, συν«μαζί» + ιστάναι «γίνομαι αιτία να σταθεί», από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή
ρίζα *sta- «στέκω, είμαι σταθερός»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Οικονομική διακυβέρνηση στο πλαίσιο της ΟΝΕ
Η απόφαση για τη σύσταση Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης
υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην ολλανδική πόλη
Μάαστριχτ το Δεκέμβριο του 1991 και αργότερα κατοχυρώθηκε στη
Συνθήκη για τη Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη του Μάαστριχτ).
Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση φέρνει στην ΕΕ ένα ακόμη βήμα στη
διαδικασία οικονομικής ολοκλήρωσης που ξεκίνησε το 1957 όταν
ιδρύθηκε.
Η οικονομική ολοκλήρωση προσφέρει τα πλεονεκτήματα μεγαλύτερης
εμβέλειας, εσωτερικής αποτελεσματικότητας και ευρωστίας στην οικονομία
της ΕΕ στο σύνολό της και στις οικονομίες των επιμέρους κρατών μελών.
Αυτό, με τη σειρά του, προσφέρει ευκαιρίες για οικονομική σταθερότητα,
υψηλότερη ανάπτυξη και περισσότερη απασχόληση - αποτελέσματα
άμεσου οφέλους για τους πολίτες της ΕΕ
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Στην πράξη, η ΟΝΕ επίσης σημαίνει:
•

Συντονισμός της χάραξης οικονομικής πολιτικής μεταξύ των κρατών
μελών

•

Συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών, κυρίως μέσω περιορισμών
στο δημόσιο χρέος και το έλλειμμα

•

Μια ανεξάρτητη νομισματική πολιτική που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

•

Ενιαίοι κανόνες και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εντός
της ζώνης του ευρώ

•

Το ενιαίο νόμισμα και η ζώνη του ευρώ
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43.

Electro:

Λατινοποιημένη μορφή του Ελληνικού ηλεκτρο-

44.

Εlectron:

Από το electro + on, που προέρχεται από το Ελληνικό ιόν, το οποίο
ανάγεται στην πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *ei που σημαίνει «πηγαίνω»
Ονομάζεται έτσι επειδή τα ιόντα κινούνται προς το ηλεκτρικό πεδίο
αντίθετης φόρτισης
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Τα ηλεκτρικά οχήματα (BEV και PHEV) μπορούν να εξοικονομήσουν έως
και 30% σε εκπομπές CO₂ σε σύγκριση με τα συμβατικά οχήματα βενζίνης
ή πετρελαίου ντίζελ σε αστικές περιοχές και περισσότερο εάν η ηλεκτρική
ενέργεια παράγεται με ανανεώσιμη ενέργεια. Η ηλεκτρο-κινητικότητα
προσφέρει επίσης οφέλη όσον αφορά τη μείωση του θορύβου. Η Λευκή
Βίβλος της ΕΕ που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2011 υπογράμμιζε την
μείωση κατά το ήμισυ των συμβατικών καυσίμων των αυτοκινήτων στις
πόλεις μέχρι το 2030 και ει δυνατόν μία πλήρης απαλλαγή από CO₂ σε
μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι το 2030.
Η ΕΕ στηρίζει την έρευνα και την καινοτομία καθώς και την
αποτελεσματική ανάπτυξη νέων, πράσινων τεχνολογιών στον τομέα των
μεταφορών.
Για παράδειγμα, νέοι κανόνες υποχρεώνουν τις χώρες της ΕΕ να προωθούν
τις καθαρές τεχνολογίες (αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν ως καύσιμο
ηλεκτρικό ρεύμα/ υδρογόνο, φορτηγά οχήματα/φορτηγίδες/πλοία που
κινούνται με αέριο) δημιουργώντας έναν ελάχιστο αριθμό πρατηρίων
επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού.
Στην Νορβηγία ως παράδειγμα για τα κράτη-μέλη:
•

Το 15% των νέων αυτοκινήτων που πωλούνται είναι ηλεκτρικά.

•

Ο στόχος του 2017 των 50.000 EV ξεπεράστηκε ήδη στα μέσα του
2015.

•

Ρύθμιση πρόσβασης και μη οικονομικά κίνητρα: λωρίδες λεωφορείων,
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δωρεάν στάθμευση.
•

Πλατφόρμα NOBIL για πρόσβαση σε δεδομένα, υποδομές κλπ.
επιτρέποντας την ελεύθερη ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής
κινητικότητας

45.

Energy:

Από τη δεκαετία του 1590 σημαίνει «έντονη δραστηριότητα», από τη
Μεσαιωνική Γαλλική énergie (16ος αιώνας), από τη μεταγενέστερη λατινική
energia, από τo ελληνικό ενέργεια «δραστηριότητα, δράση, λειτουργία»,
από το επίθετο ενεργός «δραστήριος», εν + έργον «εργασία, επιχείρηση,
δράση», από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *werg- «κάνω»

Ενέργεια είναι η ικανότητα ενός σώματος ή συστήματος να παραγάγει
έργο, συνεπώς είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των οργανισμών, των
συσκευών, των βιομηχανιών και την εξέλιξή τους.

Η ενέργεια διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην απαρχή της ΕΕ, όταν τα έξι
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ιδρυτικά κράτη μέλη συνέστησαν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και
Χάλυβα το 1952, πριν από 65 έτη. Αργότερα αναπτύχθηκαν μέτρα για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η ενέργεια και η κλιματική αλλαγή
συνδέονται πλέον στενά μεταξύ τους, δεδομένου ότι η παραγωγή
ενέργειας, κυρίως από τη μετατροπή και την καύση ορυκτών καυσίμων,
και η χρήση ενέργειας —π.χ. από τη βιομηχανία, τα νοικοκυριά και τις
μεταφορές— ευθύνονται για το 79 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
της ΕΕ
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Στόχος της ΕΕ είναι η εξασφάλιση μία βιώσιμης, ασφαλούς και προσιτής
ενέργειας για όλους τους Ευρωπαίους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου
η ΕΕ:
•

Αναπτύσσει ενεργειακές πολιτικές που στοχεύουν στην εξασφάλιση
ενεργειακού εφοδιασμού σε οικονομικά προσιτές τιμές και φροντίζουν
για την ασφαλή παραγωγή και μετακίνηση της ενέργειας.

•

Ενθαρρύνει τους παρόχους ενέργειας να λειτουργούν σε ένα
ανταγωνιστικό περιβάλλον ώστε να εξασφαλίζει προσιτές τιμές για τα
σπίτια, τις επιχειρήσεις, και τις βιομηχανίες.

•

Δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα της κατανάλωσης ενέργειας, μέσω της
μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, της ρύπανσης και της
εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα.

•

Είναι πρωτοπόρος στη τεχνολογία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα. Το μέλλον της ενέργειας στην Ευρώπη εξαρτάται από τη
μείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων και την αύξηση της χρήσης
πηγών ενέργειας με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές.

•

Δημιουργεί μία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, μέσω της οποίας η
ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο μπορούν να αγοράζονται και να
πωλούνται οπουδήποτε, ενώ δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές
να αλλάζουν εύκολα προμηθευτή, να λαμβάνουν ξεκάθαρους και
συγκρίσιμους λογαριασμούς και προσφορές, να γνωρίζουν την
προέλευση της ηλεκτρικής τους ενέργειας, καθώς και την κατανάλωσή
τους ανά πάσα στιγμή. Παράλληλα, δημιουργεί σύγχρονα ενεργειακά
δίκτυα για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών σε ενέργεια

•

Θέτει δεσμευτικούς στόχους με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου, την αύξηση του ποσοστού της ενεργειακής
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κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη μείωση της
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20%. Συνέπεια θα είναι η μείωση του
λογαριασμού της ενέργειας, αν επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι μέχρι
το 2020, κάθε ευρωπαϊκό νοικοκυριό θα εξοικονομεί 1000 ευρώ
ετησίως
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Η ενέργεια έχει ζωτική σημασία για τις αναγκαίες καθημερινές μας
δραστηριότητες, καθώς χωρίς αυτήν δεν μπορούν να λειτουργήσουν ούτε
οι επιχειρήσεις ούτε και εμείς. Όλοι οι τομείς στηρίζονται στην ενέργεια.
Για να διατηρήσουμε την σημερινή ποιότητα της ζωής μας απαιτούνται
τεράστιες ποσότητες ενέργειας.
Πολιτικές που έχουν σαν στόχο να ωφεληθούν οι καταναλωτές,
εξασφαλίζουν ενεργειακό εφοδιασμό, προστατεύουν το περιβάλλον, είναι
αρωγοί στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, αναπτύσσουν
ενεργειακά δίκτυα, συμβάλλουν ώστε οι τιμές να μην είναι τροχοπέδη για
την ανάπτυξη.
Κλίμα και ενέργεια:
Για το 2020 η Ε.Ε. έχει θέσει δεσμευτικούς στόχους για το κλίμα και την
ενέργεια με σκοπό:
•

Τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην
τουλάχιστον σε ποσοστό 20% κάτω από τα επίπεδα του 1990

•

Την αύξηση του ποσοστού της ενεργειακής
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές στο 20%

•

Τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ώστε να μειωθεί η χρήση της
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% σε σχέση με τα προβλεπόμενα

κατανάλωσης

ΕΕ

που
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Η ενέργεια στην ΕΕ σε αριθμούς:

•

η ΕΕ εισάγει το 53% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνει

•

6 κράτη μέλη βασίζονται σε έναν και μόνον εξωτερικό προμηθευτή
για όλο το φυσικό αέριο που εισάγουν

•

το 75% των κατοικιών της ΕΕ είναι ενεργειακά μη αποδοτικές

•

το 94% των μεταφορών εξαρτάται από πετρελαϊκά προϊόντα, το
90% των οποίων είναι εισαγόμενα

•

οι τιμές χονδρικής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας και του
φυσικού αερίου είναι υψηλότερες απ' ό,τι στις ΗΠΑ κατά 30% και
πάνω από 100% αντιστοίχως
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46.

Environment:

Περίπου 1600, «κατάσταση κατά την οποία βρίσκεται κάτι σε ένα
περιβάλλον». Η σημασία «σύνολο των συνθηκών κάτω από τις οποίες ζει
κάποιος ή κάτι» εμφανίζεται πρώτη φορά το 1827 (χρησιμοποιήθηκε από
τον Thomas Carlyle για να αποδώσει το γερμανικό Umgebung). Η
εξειδικευμένη οικολογική σημασία καταγράφεται για πρώτη φορά το 1956.
|| environ: τέλη του 14ου αιώνα «περιβάλλω, περικυκλώνω, περικλείω»,
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από το παλαιό γαλλικό environer, με τις ίδιες σημασίες, από το en «εντός»
+ viron «γύρος, κύκλος» που χρησιμοποιείται και ως επίρρημα, από το
ρήμα virer «στρίβω»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Η ΕΕ αναγνωρίζει πως το περιβάλλον, υπερβαίνει τα πολιτικά, νομικά και
ανθρωπογενή όρια και γι’ αυτό κρίνει αναγκαία τη διασυνοριακή
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και μεταξύ ΕΕ και υπόλοιπου
κόσμου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προκλήσεις όπως ξηρασίες,
πλημμύρες και ρύπανση. Για τον λόγο αυτό, βασικός στόχος είναι η
βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, η προστασία της ανθρώπινης
υγείας, η συνετή χρήση φυσικών πόρων και η προώθηση διεθνών μέτρων
για την αντιμετώπιση παγκόσμιων ή περιφερειακών περιβαλλοντικών
προβλημάτων.
Προκειμένου να πετύχει αυτούς τους στόχους η ΕΕ:
•

Θέτει ορισμένα από τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα σε
παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να ενισχύσει μια πράσινη οικονομία
της ΕΕ, την προστασία της φύσης και τη διασφάλιση της υγείας και της
ποιότητας ζωής των ευρωπαίων πολιτών.

•

Έχει υιοθετήσει μία συντονισμένη περιβαλλοντική στρατηγική σε όλη
την ΕΕ, διασφαλίζοντας τη συνοχή μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ αλλά
και ισότιμους όρους ανταγωνισμού δεδομένου ότι η περιβαλλοντική
νομοθεσία σχετίζεται με πολλούς βιομηχανικούς τομείς.

•

Η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ στηρίζεται στις αρχές της
προφύλαξης, της πρόληψης και της επανόρθωσης της καταστροφής του
περιβάλλοντος εν τη γενέσει του, καθώς και στην αρχή «ο ρυπαίνων
πληρώνει»

Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Οι πολιτικές που διαμορφώνονται και η νομοθεσία της ΕΕ προστατεύουν
τους φυσικούς οικοτόπους, διατηρούν καθαρό τον αέρα και το νερό,
βελτιώνουν την υπάρχουσα γνώση σχετικά με τις τοξικές χημικές ουσίες. Η
ΕΕ έχει δημιουργήσει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος
προκειμένου να βοηθά τα κράτη να θεσπίζουν μέτρα για την προστασία και
τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος.
Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΕ:
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•

Ενίσχυσε τη νομοθεσία της ώστε να περιορισθεί η χρήση επικίνδυνων
ουσιών στον ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό και να απαγορευθεί
πλήρως η χρήση των πιο επικίνδυνων εξ αυτών, όπως ο μόλυβδος και ο
υδράργυρος. Παράλληλα, έμφαση δίνεται στην κατασκευή προϊόντων
των οποίων μέρη ή υλικά να μπορούν να ανακυκλώνονται

•

Προωθεί νέες, φιλικές προς το περιβάλλον, τεχνολογίες και τεχνικές, οι
οποίες δημιουργούν επιπλέον απασχόληση, τονώνουν την οικονομία και
ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ενώ
ενθαρρύνει iκαι την οικο-καινοτομία, δηλαδή κάθε μορφή καινοτομίας
που κινείται στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης

47.

ERASMUS+

ΤΟ ΠΙΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης,
της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. Με
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προϋπολογισμό 14,7 δισ. ευρώ, θα δώσει τη δυνατότητα σε πάνω από 4
εκατομμύρια Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να
αποκτήσουν εμπειρία και να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο
εξωτερικό.
Το Erasmus+ στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της
απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων
εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου
Μάθησης
(Ανώτατη Εκπαίδευση,
Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες
νεολαίας, κτλ).
Συγκεκριμένα στον τομέα της Νεολαίας, το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα
σε νέους και νέες, άτυπες ομάδες, άτομα και οργανώσεις που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας να ταξιδέψουν στο εξωτερικό
και να συμμετέχουν σε προγράμματα Ανταλλαγής Νέων, να υλοποιήσουν
Ευρωπαϊκή Εθελοντική Εργασία και να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά
σεμινάρια και διακρατικές συναντήσεις. Στόχος των προγραμμάτων αυτών
είναι οι νέοι να γνωρίσουν την Ευρώπη, τους θεσμούς της, να
συμμετέχουν στη δημοκρατική ζωή του τόπου τους και να συμβάλλουν στη
βελτίωση της ποιότητας εργασίας στον τομέα της Νεολαίας

Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions) για
την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες είναι:
•

Εκπαιδευτικό
επαγγελματική

Προσωπικό:
(σχολεία,
ανώτατη
εκπαίδευση,
κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων): συμμετοχή σε
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κύκλους κατάρτισης, σεμινάρια, εκπαιδευτικές αποστολές, κλπ.
•

Φοιτητές:
Επαγγελματική
μαθητεία
για
σπουδαστές
και
μαθητευόμενους στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

•

Οι νέοι έξω από το εκπαιδευτικό σύστημα: για εθελοντικές
δραστηριότητες (ατομικά ή σε ομάδες)

48.

Europe:

Από το λατινικό Europa, από το Ελληνικό Ευρώπη που σημαίνει «ευρύ
πρόσωπο, μεγαλομάτα», από το ευρύς και ώψ (όψη, πρόσωπο».
ΕΡΓΑΣΙΑ-ΨΩΝΙΑ-ΥΓΕΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΤΑΞΙΔΙΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΟΛΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ!
Μεγαλώσαμε θεωρώντας δεδομένη την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα,
τη δημοκρατία, τη προστασία του περιβάλλοντος, τη προστασία του
καταναλωτή και του ταξιδιώτη, την ελεύθερη διακίνηση ατόμων, αγαθών,
υπηρεσιών.
Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ΕΕ στην Ευρώπη είναι η επίτευξη
μιας τόσο μεγάλης και συνεχούς περιόδου ειρήνης 70-και-πλέον ετών! Ως
εκ τούτου, το Βραβείο Νόμπελ 2012 απενεμήθη στην ΕΕ για την διάδοση
της ειρήνης, της συναδέλφωσης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
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Το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, "Ενωμένοι στην πολυμορφία",
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2000.
Το σύνθημα τονίζει την απόφαση των Ευρωπαίων να ενωθούν
δημιουργώντας την ΕΕ και να συνεργαστούν για την ειρήνη και την
ευημερία, αποκομίζοντας ταυτόχρονα οφέλη από τον πολιτιστικό πλούτο,
τις παραδόσεις και τις γλώσσες της Ευρώπης.
Στις 9 Μαίου του 1950 ο τότε Γάλλος Υπουργός των Εξωτερικών, Ρ.
Σουμάν, διατύπωσε για πρώτη φορά την πρόταση για σταδιακή ενοποίηση
της Ευρώπης. Με αυτό το τρόπο και με αυτή τη διακήρυξη ετέθη ο
θεμέλιος λίθος για την σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση και γιορτάζουμε την
επέτειο αυτή σαν Ημέρα της Ευρώπης. Παράλληλα όμως δεν πρέπει να
ξεχνάμε πως είμαστε μέλη στην ΕΕ των 500-εκατομμυρίων πολιτών, μία
ΕΕ αποτελούμενη από 27 κράτη, με 3 αλφάβητα και 24 επίσημες γλώσσες.
Στην Ευρώπη αυτή, αξίες όπως ελευθερία, δημοκρατία, αλληλεγγύη,
κράτος δικαίου είναι αναπόσπαστα τμήματα του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής
και μας ενώνουν.
Στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι:
•

να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της καθώς και την ευημερία των
πολιτών της

•

να προσφέρει ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη χωρίς την ύπαρξη
εσωτερικών συνόρων

•

να προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη με βάση την ισόρροπη οικονομική
μεγέθυνση και τη σταθερότητα των τιμών, μια ανταγωνιστική οικονομία
της αγοράς με πλήρη απασχόληση και κοινωνική πρόοδο, καθώς και την
προστασία του περιβάλλοντος

•

να αγωνίζεται κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων

•

να προωθεί την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο

•

να ενισχύει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή καθώς και
την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών

•

να σέβεται την πλούσια πολιτιστική και γλωσσική της πολυμορφία

•

να δημιουργήσει μια οικονομική και νομισματική ένωση με νόμισμα το
ευρώ
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Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Μια από τις μεγαλύτερες πολιτικές και ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αναμφισβήτητα η δημιουργία μιας ενιαίας
ευρωπαϊκής αγοράς, η οποία επέτρεψε σε άτομα, καταναλωτές και
επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που τους παρέχονται με
άμεση πρόσβαση σε μια αγορά 28 χωρών και 503 εκατομμυρίων
ανθρώπων. Η ενιαία αγορά βασίζεται στις αποκαλούμενες συχνά «τέσσερις
ελευθερίες»: την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών
και κεφαλαίων.
Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι τα άτομα έχουν το δικαίωμα να ζουν, να
εργάζονται, να σπουδάζουν ή να συνταξιοδοτούνται σε άλλη χώρα. Για
τους καταναλωτές, αυτό σημαίνει αυξημένο ανταγωνισμό, που οδηγεί σε
χαμηλότερες τιμές, περισσότερες επιλογές για το αγοραστικό κοινό και
υψηλότερα επίπεδα προστασίας. Και για τις επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει ότι
τώρα είναι πολύ πιο εύκολη και φθηνότερη η διασυνοριακή επιχειρηματική
δραστηριότητα
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Ένα παράδειγμα της πεποίθησης των κρατών μελών της ΕΕ ότι υπάρχουν
σημαντικά οφέλη από μία κοινή πλεύση και φωνή σε παγκόσμιο επίπεδο,
είναι οι διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Δημιουργώντας μια κοινή
εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, η οποία έχει αναδειχθεί
σταδιακά με την πάροδο των χρόνων, τα είκοσι οκτώ κράτη μέλη
μπόρεσαν να ασκήσουν πολύ μεγαλύτερη επιρροή στο παγκόσμιο
γίγνεσθαι απ 'ό, τι αν μιλούσαν αποκλειστικά για δικά τους συμφέροντα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης ο κορυφαίος αναπτυξιακός χορηγός
παγκοσμίως, παρέχοντας το 50% της παγκόσμιας αναπτυξιακής βοήθειας.
Οι βασικές αξίες που βρίσκονται στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής
της ΕΕ, περιγράφονται στην ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη,
μια δήλωση πολιτικής, η οποία υπογράφεται από κοινού από τα κυριότερα
θεσμικά όργανα της ΕΕ και η οποία υπογραμμίζει τη σημασία της
ευθυγράμμισης των αναπτυξιακών παρεμβάσεων της ΕΕ με τις εθνικές
αναπτυξιακές στρατηγικές που καταρτίζουν οι δικαιούχες χώρες Η
αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη στοχοθέτηση της
βοήθειας προς τις χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, τα πιο
ευάλωτα κράτη
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49.

Equality:

«ισότητα, ομοιομορφία», 1400 περίπου αναφορικά με ορισμένο πλήθος,
από το παλαιό γαλλικό equalité «ισότητα»(Σύγχρονη Γαλλική égalité,
τύπος που μαρτυρείται από τον 17ο αιώνα), από το λατινικό aequalitatem
(ονομαστική aequalitas) «ισότητα» (αναφέρεται, επίσης, μερικές φορές
στα πολιτικά δικαιώματα), από το επίθετο aequalis «ταυτόσημος, ίσος»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Ισότητα σημαίνει ότι όλοι οι πολίτες έχουν ίσα δικαιώματα ενώπιον του
νόμου. Η αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών διέπει όλες τις
ευρωπαϊκές πολιτικές και αποτελεί τη βάση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Ισχύει για όλους τους τομείς.
Η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία συμπεριλήφθηκε στη Συνθήκη
του 1957. Αν και εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες, η ΕΕ έχει
σημειώσει σημαντική πρόοδο.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα προστατεύονται από τον Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της ΕΕ. Αυτά καλύπτουν το δικαίωμα σε μη διακριτική
μεταχείριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, το
δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, και/ή το δικαίωμα
πρόσβασης στη δικαιοσύνη.
Τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της ισότητας
μεταξύ γυναικών και ανδρών, συνέβαλαν στη βελτίωση της ζωής πολλών
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Ευρωπαίων πολιτών. Αν και εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες, η ΕΕ
έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες.
Αυτό οφείλεται κυρίως:
•

Στη νομοθεσία περί ίσης μεταχείρισης

•

Στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές

•

Στα ειδικά μέτρα για την προώθηση των γυναικών

Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Η στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019 αποτελεί
συνέχεια και παράταση της στρατηγικής της Επιτροπής για την ισότητα
μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015 και καθορίζει το πλαίσιο για τις
μελλοντικές εργασίες της Επιτροπής με στόχο τη βελτίωση της ισότητας
των φύλων.
Η στρατηγική δέσμευση επικεντρώνεται στους ακόλουθους πέντε τομείς
προτεραιότητας:
•

Αύξηση της γυναικείας συμμετοχής στην αγορά εργασίας και ισότιμη
οικονομική ανεξαρτησία.

•

Μείωση των ανισοτήτων των αμοιβών μεταξύ των φύλων, των
αποδοχών και των κενών στα συνταξιοδοτικά συστήματα και, κατά
συνέπεια,

•

Προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στη λήψη
αποφάσεων.

•

Καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου και προστασία και υποστήριξη των
θυμάτων.

•

Προώθηση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών
ανά τον κόσμο
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F
50.

Factory:

"γραφείο διευθυντή ακίνητης περιουσίας", λέξη προερχόμενη από το
Μεσαιωνικό Γαλλικό factorie (15ος αιώνας), από το λατινικό factorium
«γραφείο για πράκτορες, μεσίτες», επίσης «ελαιοτριβείο, μύλος», από το
λατινικό factor «παράγοντας, δημιουργός», το οποίο ανάγεται στο ρήμα
facere «κάνω» (από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *dhe- «θέτω,
τοποθετώ»)
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
H βιομηχανική πολιτική της ΕΕ αποσκοπεί στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, εξασφαλίζοντας με τον
τρόπο αυτό ότι θα μπορεί να διατηρήσει το ρόλο της ως κινητήρια δύναμη
για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη. Ένας μεγάλος
αριθμός πολιτικών, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, που καλύπτουν
ευρύ φάσμα τομέων, συμβάλλουν σήμερα στη βιομηχανική πολιτική της
ΕΕ.
Όλες οι πολιτικές της Επιτροπής είναι προσανατολισμένες στην ενίσχυση
της βιομηχανίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση της
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, στην ενθάρρυνση των επενδύσεων και
της καινοτομίας, στον τομέα των καθαρών και ψηφιακών τεχνολογιών και
στην υπεράσπιση των περιφερειών της Ευρώπης και των εργαζομένων που
έχουν πληγεί περισσότερο από τις βιομηχανικές αλλαγές
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική:
Επενδύοντας σε έξυπνες, καινοτόμες και βιώσιμες βιομηχανίες «Η νέα
στρατηγική βιομηχανικής πολιτικής θα βοηθήσει τις βιομηχανίες μας να
παραμείνουν στην κορυφή ή να την κατακτήσουν όσον αφορά στην
καινοτομία, την ψηφιοποίηση και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες
εκπομπές»
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Πρόεδρος ΕΕ Κ. Γιούνκερ, 9/2017.
Παραδείγματα πρωτοβουλιών με ειδικό κονδύλιο του προϋπολογισμού
είναι μεταξύ άλλων (κατά σειρά σπουδαιότητας): η πολιτική συνοχής, το
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη»
και το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME), ο συλλογικός προϋπολογισμός των
οποίων ανέρχεται σε ποσό λίγο μικρότερο από 200 δις. ευρώ. Επιπλέον, το
Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αποσκοπούν στην κινητοποίηση τουλάχιστον 500 δισ.
ευρώ για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις έως το 2020.
Δύο επαναλαμβανόμενες προτεραιότητες είναι οι ΜΜΕ και η καινοτομία

51.

Feedback:

Ως όρος της Ηλεκτρονικής σημαίνει «επιστροφή τμήματος του σήματος
εξόδου στην είσοδο συστήματος ή κυκλώματος», από τη ρηματική φράση
feed + back. Κατ’ επέκταση σημαίνει, «πληροφορία σχετικά με τα
αποτελέσματα μιας διαδικασίας», σημασία που μαρτυρείται από το 1955. ||
feed: Στα παλαιότερα Αγγλικά fedan σημαίνει «τρέφω, δίνω τροφή,
ενθαρρύνω» (μεταβατικά), από το πρωτoγερμανικό fodjan, από την
πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *pa- «τρέφω»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών είναι πως,
κάθε πολίτης ενεργώντας ατομικά ή από κοινού με άλλους, μπορεί ανά
πάσα στιγμή να ασκήσει το δικαίωμά του υποβολής αναφοράς στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το Άρθρο 227 της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή κάτοικος κράτους μέλους μπορεί, ατομικά ή σε συνεργασία με
άλλους, να υποβάλει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με ένα
θέμα που εμπίπτει στους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και το οποίο τους επηρεάζει άμεσα. Κάθε εταιρεία, οργάνωση ή ένωση με
έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί επίσης να ασκήσει αυτό το δικαίωμα
αναφοράς, το οποίο εγγυάται η Συνθήκη. Μια αναφορά μπορεί να λάβει τη
μορφή καταγγελίας ή αίτησης και μπορεί να αφορά ζητήματα δημόσιου ή
ιδιωτικού συμφέροντος.
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Η αναφορά μπορεί να είναι ατομικό αίτημα, καταγγελία ή παρατήρηση
σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ ή προσφυγή στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο προκειμένου να λάβει θέση σχετικά με συγκεκριμένο θέμα. Οι
αναφορές αυτές δίνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ευκαιρία να
επιστήσει την προσοχή για τυχόν παραβιάσεις των δικαιωμάτων των
ευρωπαίων πολιτών από κράτος μέλος ή τοπικές αρχές ή άλλο θεσμικό
όργανο
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Στο πλαίσιο της ατζέντας της για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η Επιτροπή
επιθυμεί να ακούσει περισσότερο τις απόψεις των πολιτών και των
ενδιαφερομένων μερών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πολίτες μπορούν να
μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με:
•

εκπόνηση εκτιμήσεων αντίκτυπου, οι οποίες καθορίζουν ιδέες για νέους
νόμους και πολιτικές ή για αξιολογήσεις υφιστάμενων,

•

νομοθετικές προτάσεις και συνοδευτικές εκτιμήσεις επιπτώσεων, οι
οποίες υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ μόλις
αυτές συμφωνηθούν από την Επιτροπή,

•

σχέδια πράξεων κατ 'εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις, οι οποίες
είτε τροποποιούν είτε συμπληρώνουν τους υφιστάμενους νόμους ή
θέτουν τους όρους για την εφαρμογή των υφιστάμενων νόμων με τον
ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ

52.

Food:

Mεσαιωνική Αγγλική foode, fode «φαγητό», από το πρωτο-γερμανικό
*fodon, γερμανικό *fod «φαγητό», από το πρωτο-ινδοευρωπαϊκό *pat,
από τη ρίζα *pa «τρέφω»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Η πολιτική της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων αποσκοπεί στην
εξασφάλιση ασφαλών, θρεπτικών τροφίμων και ζωοτροφών, υψηλών
προδιαγραφών για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων και για
την προστασία των φυτών, σαφείς πληροφορίες σχετικά με την
προέλευση, το περιεχόμενο, την επισήμανση και τη χρήση των τροφίμων.
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Η ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων εκτελεί ελέγχους, επιθεωρήσεις
και συναφείς μη ελεγκτικές δραστηριότητες με στόχο τη διασφάλιση της
νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και των
ζωοτροφών. Ως αποτέλεσμα, οι πολίτες της ΕΕ απολαμβάνουν υψηλό
επίπεδο ασφάλειας και τα εμπορεύματα διακινούνται υπό ασφαλείς
συνθήκες
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο ασφάλειας
των τροφίμων. Η πολιτική της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων που
χρονολογείται από το 2003 καλύπτει τα τρόφιμα «από το αγρόκτημα έως
το τραπέζι». Η προσέγγιση αυτή συνίσταται τόσο σε μέτρα εκτίμησης
κινδύνου όσο και σε μέτρα διαχείρισης κινδύνου που αφορούν σε όλους
τους παράγοντες
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53.

Geo-:

Λεξικό μόρφημα που σημαίνει (γη, η Γη», τελικά από το ελληνικό γεω-/
γαιο-, από το αττικό και ιωνικό γαι-/γη- «γη, χώρα» (βλ. Γαία).
Το 2015, η γεωθερμική ενέργεια συνέβαλε στο 3% περίπου της συνολικής
πρωτογενούς παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας στις χώρες της ΕΕ-28.
Η γεωθερμική ενέργεια είναι παρούσα στη γη με τη μορφή θερμότητας και
αποθηκεύεται σε βράχους, παγιδεύεται με ατμούς, νερό. Αυτή η θερμική
ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για θέρμανση ή για παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας.
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της γεωθερμικής ενέργειας έγκειται στην
αξιοπιστία της προσφοράς της καθώς και στην σχεδόν απεριόριστη
διαθεσιμότητά της
Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), η γεωθερμική ενέργεια
θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει περίπου το 3,5% της ετήσιας παγκόσμιας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και το 3,9% της ενέργειας για τη
θερμότητα (εξαιρουμένων των αντλιών θερμότητας εδάφους) έως το
2050.
Τα οφέλη από την αξιοποίηση και χρήση της γεωθερμικής ενέργειας είναι
κυρίως οικονομικά και οικολογικά. Δεν χρειάζεται μεγάλο τμήμα γης για
την εκμετάλλευσή της, καθώς συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της
Λευκής Βίβλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πρωτοκόλλου του Κιότο,
με μηδενικές ή σχεδόν μηδενικές εκπομπές αέριων στο περιβάλλον
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Η οδηγία 2012/27 / ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση θεσπίζει ένα κοινό
πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να επιτευχθεί ο πρωταρχικός στόχος της
μείωσης κατά 20% της ακαθάριστης εσωτερικής κατανάλωσης ενέργειας
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Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε στις 6 Απριλίου 2009 τη δέσμη νομοθετικών
μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια που περιλαμβάνει μέτρα για την
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και την προώθηση της
ανανεώσιμης ενέργειας. Η δέσμη αυτή έχει σχεδιαστεί για να επιτευχθεί ο
συνολικός περιβαλλοντικός στόχος της ΕΕ για μείωση κατά 20% των
αερίων του θερμοκηπίου και 20% για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη
συνολική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ έως το 2020

54.

Gymnastics:

Gymnastic: (επίθετο), 1570, «που αναφέρεται στις αθλητικές ασκήσεις»,
από το λατινικό gymnasticus, από το ελληνικό γυμναστικός «που
ασχολείται με αθλήματα, έμπειρος τη γυμναστική», από το γυμνάζειν
«προπονώ, κάνω γυμναστική». || Gymnastics: 1650, από το επίθετο
gymnastic. || || Gymnasium: 1590, «τόπος άσκησης», από το λατινικό
gymnasium «σχολείο γυμναστικής», από το ελληνικό γυμνάσιον
«γυμναστήριο, παλαίστρα», στον πληθυντικό «σωματικές ασκήσεις», από
το γυμνάζειν, κατά λέξη ή μεταφορικά «ασκούμαι γυμνός», από το
ελληνικό γυμνός, από μετάθεση της πρωτο-ινδο-ευρωπαϊκής ρίζας *nogwmo-, από την απλή ρίζα *nogw- «γυμνός»
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Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Ο αθλητισμός και η άσκηση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ζωής για
εκατομμύρια Ευρωπαίους. Η ΕΕ θεωρεί τον αθλητισμό ως έναν μεγάλο,
ταχέως αναπτυσσόμενο οικονομικό τομέα που προάγει καίριες κοινωνικές
αξίες, φέρνει πιο κοντά τις κοινότητες και συμβάλει στην ανάπτυξη και την
απασχόληση.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία τους, η ΕΕ δίνει έμφαση στην αντιμετώπιση
προκλήσεων όπως το ντόπινγκ, το στήσιμο αγώνων, τη βία και το
ρατσισμό στον τομέα του αθλητισμού, καθώς και στην εξασφάλιση ίσων
ευκαιριών για όλους και στην ενίσχυση της ένταξης
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Η ΕΕ έχει επιλέξει τον αθλητισμό ως ένα βασικό χαρακτηριστικό του νέου
Erasmus + της ΕΕ, το οποίο προωθείται μέσα από τα προγράμματα και τις
δραστηριότητες που αναπτύσσονται στα πλαίσιά του.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει ως πρωτοβουλία την Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Αθλητισμού λόγω των μειωμένων επιπέδων συμμετοχής των
Ευρωπαίων πολιτών στον αθλητισμό και την σωματική άσκηση. Η
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού θα λαμβάνει χώρα από τις 23 έως τις 30
Σεπτεμβρίου ετησίως και θα περιλαμβάνει τόσο δράσεις της Επιτροπής όσο
και εθνικές δραστηριότητες.
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού πρόκειται να διοργανώνεται με την
ακόλουθη γενική ιδέα: επίσημη έναρξη, μια εμβληματική εκδήλωση, 4
θεματικές ημέρες, ενώ κάθε ημέρα θα υπάρχει από ένα διαφορετικό θέμα
εστίασης ενδιαφέροντος: εκπαίδευση, χώροι εργασίας, υπαίθριοι χώροι,
αθλητικοί σύλλογοι και γυμναστήρια. Μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, η
ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού θα ενθαρρύνει τη διοργάνωση
διασυνοριακών δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης. Έμφαση δίνεται στα
φαινόμενα όπως το ντόπινγκ, το στήσιμο αγώνων, η βία και ο ρατσισμός
στον αθλητισμό, καθώς και στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους.
Η σωματική άσκηση προωθείται επίσης μέσω της πολιτικής της ΕΕ για την
υγεία. Η πλατφόρμα δράσης της ΕΕ για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση
και την υγεία αποτελεί ένα φόρουμ αναστροφής των αρνητικών τάσεων
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55.

Guarantee:

Από τη δεκαετία του 1670, «πρόσωπο που παρέχει
ασφάλεια», μετασχηματισμός (ίσως μέσω του ισπανικού
garante), από παλαιότερο garrant «εγγύηση ότι ο τίτλος
ενός ακινήτου είναι αληθινός» (αρχές 15ου αιώνα) από το
Παλαιό Γαλλικό garant «προστάτης, υπερασπιστής», από το
πρωτογερμανικό
*war«προειδοποιώ,
προφυλάσσω,
προστατεύω», από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *wer«καλύπτω»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Οδηγία 1999/44/του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:
Για ορισμένες κατηγορίες αγαθών, αποτελεί τρέχουσα
πρακτική να προσφέρουν οι πωλητές ή οι παραγωγοί
εγγυήσεις επί των αγαθών έναντι παντός ελαττώματος που
εκδηλώνεται εντός ορισμένης προθεσμίας, Η πρακτική αυτή
µπορεί
να
συμβάλει
στη
δηµιουργία
µεγαλύτερου
ανταγωνισµού, Μολονότι οι εγγυήσεις αυτές είναι θεµιτά
εµπορικά µέσα, δε θα πρέπει να παραπλανούν τον
καταναλωτή. Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι δε θα
παραπλανηθούν οι καταναλωτές, οι εγγυήσεις θα πρέπει να
περιλαµβάνουν
ορισµένες
πληροφορίες,
συµπεριλαµβανοµένης µιας δήλωσης ότι η εγγύηση δε θίγει
τα νόµιµα δικαιώµατα του καταναλωτή
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Σύμφωνα με τις επιμέρους πολιτικές της ΕΕ, στην εγγύηση
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των καταναλωτικών αγαθών πρέπει:
•

να δηλώνεται ότι ο καταναλωτής έχει νόμιμα δικαιώματα
δυνάμει της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας που διέπει
την πώληση καταναλωτικών αγαθών και να καθίσταται
σαφές ότι αυτά τα δικαιώματα δε θίγονται από την
εγγύηση,

•

να προσδιορίζονται, σε απλή και κατανοητή γλώσσα, το
περιεχόμενο της εγγύησης και τα ουσιαστικά στοιχεία που
απαιτούνται για την ενεργοποίηση της εγγύησης, και
κυρίως η διάρκεια και η εδαφική της έκταση, καθώς και
το όνομα και η διεύθυνση του εγγυητή

Εγγυήσεις και επιστροφές:
Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, εάν τα προϊόντα που
αγοράσατε
αποδειχτούν
ελαττωματικά
ή
δεν
ανταποκρίνονται στα διαφημιζόμενα χαρακτηριστικά, ο
έμπορος οφείλει να τα επισκευάσει, να τα αντικαταστήσει,
να μειώσει την τιμή ή να σας επιστρέψει τα χρήματά σας. Αν
αγοράσατε προϊόν ή υπηρεσία στο διαδίκτυο ή εκτός
καταστήματος (τηλεφωνικά, με ταχυδρομική παραγγελία, ή
από πωλητή κατ’ οίκον), έχετε επίσης το δικαίωμα ακύρωσης
της αγοράς και επιστροφής των χρημάτων σας εντός 14
ημερών, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς καμία δικαιολογία
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56.

Harmony- Harmonization:

Από το παλαιογαλλικό harmonie, armonie, επίσης και ως όνομα μουσικού
οργάνου, από το λατινικό harmonia, ελληνικό αρμονία, από την πρωτοινδοευρωπαϊκή ρίζα ar(ə)-smo-, «συνδέω»

57.

harmonize:

στα τέλη του 15ου αιώνα, «παίζω ή τραγουδώ αρμονικά», από τον γαλλικό
harmoniser (15ος αιώνας.), από το παλαιογαλλικό harmonie (βλέπε
αρμονία)
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η εναρμόνιση του δικαίου (ή απλώς η
"εναρμόνιση") είναι η διαδικασία δημιουργίας κοινών προτύπων στην
εσωτερική αγορά. Και αυτό, παρόλο που κάθε κράτος μέλος της ΕΕ έχει
ευθύνη για τη ρύθμιση των περισσότερων θεμάτων που εμπίπτουν στη
δικαιοδοσία τους και, κατά συνέπεια, ο καθένας έχει τους δικούς του
νόμους.
Η εναρμόνιση αποσκοπεί στο να δημιουργηθούν συνεκτικότητα των
νόμων, των κανονισμών, των προτύπων και των πρακτικών, έτσι ώστε οι
ίδιοι κανόνες να ισχύουν για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε
περισσότερα από ένα κράτη μέλη και έτσι ώστε οι επιχειρήσεις ενός
κράτους να μην αποκτούν οικονομικό πλεονέκτημα έναντι των
επιχειρήσεων σε άλλο κράτος διαφορετικών κανόνων. Επίσης αποσκοπεί
στην συμμόρφωση των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε εθνικό ή
διεθνικό επίπεδο. Ένας στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη
ομοιομορφίας των νόμων των κρατών μελών είναι η διευκόλυνση του
ελεύθερου εμπορίου και η προστασία των πολιτών.
Η εναρμόνιση είναι μια διαδικασία διαπίστωσης των αποδεκτών ορίων της
διεθνούς ενοποίησης, αλλά δεν αποτελεί απαραίτητα ένα όραμα για ολική
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ομοιομορφία
Το καλύτερο παράδειγμα εναρμόνισης στη σύγχρονη ιστορία είναι η
δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, η εναρμόνιση δεν είναι
μια νέα έννοια. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι, ότι κανένα σχέδιο εναρμόνισης
δεν έχει ολοκληρωθεί ποτέ. Αυτό οφείλεται στη φύση της εναρμόνισης και
αποσκοπεί στην ενσωμάτωση διαφορετικών νομικών συστημάτων σε ένα
βασικό πλαίσιο.
Αυτή είναι η έκκληση της εναρμόνισης, η οποία λαμβάνει υπόψιν τους
τοπικούς παράγοντες αλλά και εφαρμόζει γενικές αρχές για να
διαμορφώσει ένα συνεκτικό νομικό πλαίσιο. Περιλαμβάνει εν γένει
τοπικούς παράγοντες υπό ένα σχετικά ενιαίο πλαίσιο. Ένα παράδειγμα
εναρμόνισης μπορεί να αντληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χρήση
οδηγιών
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Το ΓΕΕΑ είναι ο επίσημος φορέας ο επιφορτισμένος με τις διαδικασίες
καταχώρισης όσον αφορά τα κοινοτικά σήματα από το 1996 και τα
καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα από το 2003. Τα εν λόγω
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ισχύουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
Ρόλος του ΓΕΕΑ (OHIM):
Τα σήματα και τα σχέδια και υποδείγματα υπάγονται στο εταιρικό δίκαιο.
Το ΓΕΕΑ είναι ταυτόχρονα ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και ένα γραφείο βιομηχανικής ιδιοκτησίας με την εξής τεχνική λειτουργία:
την καταχώριση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

58.

Hormone:

«χημική ουσία που παράγεται στον οργανισμό για να ρυθμίζει τη
δραστηριότητα και τη συμπεριφορά», 1905, από τη μετοχή ενεστώτα
ορμών, του ρήματος ορμάω «θέτω σε κίνηση, παρακινώ», από την ΙνδοΕυρωπαική ρίζα *er- «κινώ, θέτω σε κίνηση».
Οι ορμόνες είναι χημικά συστατικά στο σώμα που δημιουργούνται στους
ενδοκρινικούς αδένες
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Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Το 1981, με την οδηγία 81/602 / ΕΟΚ, η ΕΕ απαγόρευσε τη χρήση ουσιών
με ορμονική δράση για την προώθηση της ανάπτυξης στα εκτρεφόμενα
ζώα. Το Συμβούλιο, στις 22 Σεπτεμβρίου 2003, τροποποίησε την οδηγία
96/22 / ΕΚ με την έκδοση της οδηγίας 2003/74 / ΕΚ κατόπιν διαδικασίας
συναπόφασης σύμφωνα με το άρθρο 252 της Συνθήκης.
Σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Οδηγίας, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε:
1. Σε περίπτωση βάσιμης υπόνοιας παράβασης, οι αρμόδιες υπηρεσίες
να διενεργούν οι ίδιες ή να αναθέτουν τη διενέργεια:
•

δειγματοληπτικών ελέγχων στα ζώα στον χώρο εκμετάλλευσής
τους, ιδίως προκειμένου να ανιχνευτούν ίχνη μοσχευμάτων,

•

επίσημου ελέγχου στις γεωργικές επιχειρήσεις, στις οποίες
εκτρέφονται, φυλάσσονται ή παχύνονται ζώα, προκειμένου να
ανιχνευθεί η παρουσία ουσιών, η χρήση των οποίων απαγορεύεται.
Στους ελέγχους δε αυτούς μπορεί να περιλαμβάνεται επίσημη λήψη
δειγμάτων·

2. Να λαμβάνονται δείγματα από τυχαία επιλεγμένα ζώα που προέρχονται
από διαδικασία πάχυνσης
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Επιμέρους αναφορές και του Άρθρου 4 τονίζουν πως:
Τα κράτη μέλη οφείλουν να μεριμνούν, ώστε να εξετάζονται τα ζώα
στο σφαγείο πριν από τη σφαγή και να λαμβάνονται επίσημα δείγματα,
προκειμένου να διαπιστώνεται η παράνομη χρησιμοποίηση ουσιών, οι
οποίες αναφέρονται στην οδηγία 81/602/ΕΟΚ, ή η παρουσία
καταλοίπων τέτοιων ουσιών. Τα δείγματα αυτά πρέπει να λαμβάνονται,
ανάλογα με τη φύση των ανιχνευόμενων ουσιών:
•

είτε από ζώντα ζώα, συμπεριλαμβανομένων δειγμάτων ούρων ή
ελέγχων των ενδεχομένων υπολειμμάτων στερεών μοσχευμάτων,

•

είτε
από
σφάγια
μετά
ιστοπαθολογικής εξέτασης,

τη

σφαγή,

περιλαμβανομένης
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•

είτε από ζώα και κρέατα

59.

Human:

Από το παλαιογαλλικό humain, umain (επίθ.) «που αναφέρεται ή ανήκει
στον άνθρωπο», από το λατινικό humanus «ανθρώπινος, ευγενής,
μορφωμένος, πολιτισμένος». Προέρχεται εν μέρει από την πρωτοινδοευρωπαϊκή ρίζα *(dh)ghomon-, κατά λέξη «γήινος» «γήινο ον», σε
αντίθεση με τους θεούς (από τη ρίζα *dhghem- «γη»), δεν υπάρχει όμως
αποδεκτή ερμηνεία των φθογγολογικών αλλαγών που εμπλέκονται στη
διαδικασία αυτή. Σύγκρινε εβραϊκό adam «άνθρωπος» από το adamah
«γη»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Το 2012, η ΕΕ ενέκρινε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα - Το στρατηγικό πλαίσιο
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη Δημοκρατία. Ένα άλλο ορόσημο στην
πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ήταν η απόφαση του 2012
για την καθιέρωση της θέσης του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ (ΕΕΕΕ) για
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ο ΕΕΕΕ έχει βελτιώσει την προβολή και την
αποτελεσματικότητα της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
αύξησε το επίπεδο αλληλεπίδρασης με τους εταίρους μας και μας βοήθησε
να προωθήσουμε συγκεκριμένες προτεραιότητες
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να στηρίζει τη δημοκρατία και τα
ανθρώπινα δικαιώματα στις εξωτερικές σχέσεις της, σύμφωνα με τις
θεμελιώδεις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του σεβασμού των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους
δικαίου. Η ΕΕ επιζητεί να ενσωματώσει τη μέριμνα για τα ανθρώπινα
δικαιώματα σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματά της, ενώ διαθέτει
διάφορα μέσα πολιτικής στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που
προορίζονται για συγκεκριμένες δράσεις, μεταξύ άλλων για τη
χρηματοδότηση συγκεκριμένων προγραμμάτων από τα χρηματοδοτικά
μέσα της ΕΕ.
Το 2012, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε ένα Στρατηγικό πλαίσιο για τα
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, συνοδευόμενο από ένα σχέδιο
δράσης για την εφαρμογή του πλαισίου. Το πλαίσιο καθορίζει τις αρχές,
114

τους στόχους και τις προτεραιότητες για μια αποτελεσματικότερη και πιο
συνεκτική πολιτική της ΕΕ κατά τα επόμενα 10 χρόνια.
Οι αρχές αυτές περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ (ως «συνδετικού νήματος»),
ακόμα και όταν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εσωτερικών και εξωτερικών
πολιτικών, καθώς και την υιοθέτηση μιας καλύτερα προσαρμοσμένης
προσέγγισης.
Η ΕΕ διεξάγει επίσης διάλογο για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με
περισσότερες από 40 χώρες και οργανισμούς, περιλαμβανομένης της
Ρωσίας, της Κίνας και της Αφρικανικής Ένωσης.
Στην Ετήσια Έκθεσή της για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία,
η ΕΕ αξιολογεί τη δράση που αναπτύσσεται στον τομέα των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων παγκοσμίως.
Με το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η
ΕΕ στηρίζει ομάδες και ενώσεις ή μεμονωμένα άτομα που υπεραμύνονται
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, της
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Ο προϋπολογισμός του για την
περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 1,3 δισ. ευρώ
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60.

Hygiene:

1670, από το γαλλικό hygiène, τελικά από τον ελληνική έκφραση υγιεινή
τέχνη, από το επίθετο υγιής (προσωποποίησή της ως η θεά Υγίεια), από
την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα * eyu-gwie-es- «ζωηρή ζωή», από τη ρίζα
*aiw-, *ayu- «ζωτική δύναμη, ζωή, μακρά ζωή, αιωνιότητα, στην αρχή της
ζωής, νέος» (από τη ρίζα αυτή προέρχεται το λατινικό aevus και το
αγγλικό ever). Το ελληνικό επίθετο χρησιμοποιήθηκε από τον Αριστοτέλη
ως ουσιαστικό με τη σημασία «υγεία»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Παρουσιάζοντας το στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια
στην εργασία 2014-2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντοπίζει τρεις κύριες
προκλήσεις και επτά βασικούς στρατηγικούς στόχους για την ασφάλεια και
την υγεία στην εργασία καθώς και δράσεις και μέσα για την αντιμετώπισή
τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τρεις κύριες προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν:
•

Η εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων για την υγεία και την
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ασφάλεια, ιδίως στις μικρότερες επιχειρήσεις.
•

Η πρόληψη ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία.

•

Οι προκλήσεις που προκύπτουν ως αποτέλεσμα του γηράσκοντος
εργατικού δυναμικού της ΕΕ

Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Επιπλέον, η ΕΕ αποσκοπεί στην:
•

Απλούστευση των υφιστάμενων νόμων για την εξάλειψη των περιττών
διοικητικών
επιβαρύνσεων,
εξασφαλίζοντας
παράλληλα
ότι
διατηρούνται υψηλά επίπεδα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας
των εργαζομένων

•

Αντιμετώπιση της γήρανσης του εργατικού δυναμικού και βελτίωση της
πρόληψης των επαγγελματικών ασθενειών που προκύπτουν από νέα
προϊόντα και τεχνολογίες (όπως τα νανοϋλικά, η πράσινη τεχνολογία
και οι βιοτεχνολογίες)

•

Βελτίωση της συλλογής στατιστικών για καλύτερη καταγραφή στοιχείων
και ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης

61.

Hydro-Hydroelectric:

hydro-, πριν από φωνήεν hydr-, μορφήματα ελληνικής προέλευσης που
σημαίνουν «νερό», ελληνικό υδρο-, από τη λέξη ύδωρ (από την πρωτοινδοευρωπαϊκή ρίζα *wed «νερό, υγρός»
Electric: 1640, προφανώς κατά το νεολατινικό electricus (κατά λέξη:
«που μοιάζει με ήλεκτρο, κεχριμπάρι», από το λατινικό electrum
«ήλεκτρο».
Υδροηλεκτρική Ενέργεια (Υ/Ε) είναι η ενέργεια η οποία στηρίζεται στην
εκμετάλλευση και τη μετατροπή της δυναμικής ενέργειας του νερού των
λιμνών και της κινητικής ενέργειας του νερού των ποταμών σε ηλεκτρική
ενέργεια
Με δεδομένη την ύπαρξη κατάλληλων υδάτινων πόρων και τον επαρκή
εφοδιασμό τους με τις απαραίτητες βροχοπτώσεις, η Υ/Ε καθίσταται μια
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σημαντικότατη εναλλακτική πηγή ανανεώσιμης ενέργειας.
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, δηλαδή:
•

η αιολική

•

η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια

•

η ενέργεια κυμάτων

•

η παλιρροϊκή ενέργεια

•

η υδραυλική ενέργεια

•

τα αέρια τα εκλυόμενα από χώρους
εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και

•

τα βιοαέρια

υγειονομικής

ταφής,

από

όπως ορίζει η ΟΔΗΓΙΑ 2001/77/ΕΚ
Εθνικό Σχέδιο Δράσης 20-20-20:
Η Έκθεση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την επίτευξη της συμβολής των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε
ποσοστό 20% έως το 2020, απορρέει από την Οδηγία 2009/28/ΕΚ, και
περιλαμβάνει εκτιμήσεις για την εξέλιξη του ενεργειακού τομέα και τη
διείσδυση των τεχνολογιών των ΑΠΕ έως το 2020
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62.

Identity:

Περίπου το 1600, με τη σημασία «ομοιότητα» από τα μεσαιωνικά Γαλλικά
identité, από τη μεσαιωνική Λατινική identitatem (ονομαστική identitas)
«ομοιομορφία», και τέλος από το λατινικό idem (ουδέτερο) «ο ίδιος».
Η εθνική ταυτότητα είναι επακόλουθο της έννοιας του πολίτη μίας χώρας,
έχει την έννοια του προσδιορισμού και αποτελείται από ένα σύνολο
στοιχείων που σχετίζονται με τη χώρα αυτή και τα χαρακτηριστικά της, τα
οποία ωστόσο δεν είναι αμετάβλητα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να προσθέσει την ευρωπαϊκή ταυτότητα
ως μια επιπλέον ταυτότητα στις ήδη υπάρχουσες, εθνική και τοπική. Η
ιθαγένεια της ΕΕ δεν αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια, αντίθετα, παρέχει
σε όλους τους πολίτες της πρόσθετα δικαιώματα, τα οποία εγγυώνται οι
Συνθήκες της ΕΕ και αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της καθημερινής τους
ζωής. Στην σχέση μεταξύ του ευρωπαϊκού πολιτισμικού μοντέλου και των
εθνικών, δεν υπάρχει ούτε αντικατάσταση ούτε σύγκρουση παρά μόνο
αμοιβαίος εμπλουτισμός.
Η έννοια της ευρωπαϊκής ταυτότητας από τη μεριά της, εκτείνεται πέρα
από μια τυπική νομική έννοια και διευρύνεται σημαντικά αποκτώντας και
πολιτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Η καλλιέργεια μιας ενιαίας ευρωπαϊκής ταυτότητας έχει καταστεί βασική
προτεραιότητα για την ΕΕ, καθώς η ευρωπαϊκή ταυτότητα θεωρείται στενά
συνδεδεμένη με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης. Η ευρωπαϊκή ταυτότητα νοείται ως σύνολο κοινών αξιών
και αρχών που παρέχουν νόημα στους περισσότερους ευρωπαίους πολίτες,
επιτρέποντας τους να αισθάνονται ότι ανήκουν σε μία ξεχωριστή
ευρωπαϊκή κουλτούρα και σε ένα θεσμικό σύστημα που είναι ελκυστικό
επειδή είναι ορθό και νόμιμο.
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Η Ε.Ε. δεν καταργεί ούτε υποκαθιστά τις εθνικές ταυτότητες. Αντίθετα, τις
συμπληρώνει και τις εμβαθύνει. Ένας θεμελιώδης και ιδιαίτερα συμβολικός
σταθμός στην οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας και μιας
ευρωπαϊκής δημοκρατίας ήταν η θέσπιση της «ευρωπαϊκής ιθαγένειας» με
τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία αναγνωρίσθηκε σε όλους τους πολίτες
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρόκειται για την ιδιότητα κάθε πολίτη των κρατών- μελών να είναι και
πολίτης της Ε.Ε., να ανήκει στον ευρωπαϊκό δήμο, στην ευρύτερη δηλαδή
κοινότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια συμπληρώνει,
δεν υποκαθιστά, ούτε βέβαια καταργεί την εθνική ιθαγένεια, γιατί χωρίς
αυτή, δε μπορεί καν να υπάρξει.
Έτσι, για παράδειγμα κάθε Έλληνας πολίτης, είναι ταυτόχρονα και
Ευρωπαίος πολίτης
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Η ΕΕ επιδιώκει να προωθήσει την ανάπτυξη της ενιαίας ταυτότητας του
Ευρωπαίου πολίτη μέσα από προγράμματα και αντίστοιχες πρωτοβουλίες.
Είναι τα λεγόμενα προγράμματα κινητικότητας, εκ των οποίων κυρίαρχη
θέση κατέχει το πρόγραμμα Erasmus+, μέσω του οποίου οι νέοι μπορούν
να σπουδάσουν ή να εργαστούν σε μία άλλη ευρωπαϊκή χώρα για ένα
διάστημα.
Παρά την επιθυμία ανάπτυξης και προώθησης της ευρωπαϊκής ταυτότητας,
η ΕΕ δεν επιδιώκει να καταργήσει ούτε να υποκαταστήσει τις εθνικές
ταυτότητες. Αντίθετα, επιζητά να τις συμπληρώσει και να τις εμβαθύνει, με
σεβασμό στην υπάρχουσα πολυμορφία
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63.

Industry:

Τέλη του 15ου αιώνα, από την παλαιογαλλική λέξη industrie
«δραστηριότητα, ικανότητα, εμπειρία» (14ος αιώνας), ή κατ’ ευθείαν από
το λατινικό industria «δραστηριότητα, ζήλος» ουσιαστική χρήση του
επιθέτου industrius «επιμελής», από την πρώιμη λατινική indostruus
«επιμελής», από το indu «μέσα» (από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή *endo-,
εκτεταμένη μορφή ρίζας *en «μέσα») και τη ρίζα stem του ρήματος
struere «δομώ» (από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *stere- «διαδίδω,
επεκτείνω»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Η βιομηχανική πολιτική της ΕΕ αποσκοπεί στην τόνωση της ανάπτυξης και
της ανταγωνιστικότητας στο μεταποιητικό τομέα και στην οικονομία της ΕΕ
στο σύνολό της. Αυτή η ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική περιλαμβάνει
ένα πλήρες φάσμα προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως το εμπόριο, την
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καινοτομία και την ενέργεια, οι οποίες επηρεάζουν τη βιομηχανική
ανταγωνιστικότητα.
Οι κορυφαίες προτεραιότητες
περιλαμβάνουν:

της

βιομηχανικής

πολιτικής

της

ΕΕ

•

προώθηση της ανταγωνιστικότητας

•

ενθάρρυνση της καινοτομίας με τη στήριξη δράσεων που σχετίζονται με
την καινοτομία και την έρευνα

•

προώθηση των επιχειρήσεων που παράγουν με βιώσιμο και κοινωνικά
υπεύθυνο τρόπο

•

μια εύρυθμη εσωτερική αγορά

•

προώθηση ενός φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος

•

υποστήριξη της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και των βιομηχανικών
αγαθών και υπηρεσιών της ΕΕ

•

υποστήριξη
ιδιοκτησίας

για

την

προστασία

των

δικαιωμάτων

πνευματικής

Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Η Γενική Γραμματεία, αρμόδια για την βιομηχανική πολιτική, είναι επίσης
υπεύθυνη για τομείς με γεωστρατηγικές συνέπειες και υψηλό βαθμό
δημόσιας παρέμβασης, όπως η άμυνα, η ασφάλεια και περιοχές υψηλού
δυναμικού,
συμπεριλαμβανομένων
των
βασικών
τεχνολογιών
ενεργοποίησης (KET).
Προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των πολιτικών στόχων και να
προωθήσει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, η ΓΔ αυτή
αναπτύσσει και διαχειρίζεται τα προγράμματα στήριξης της ΕΕ:
•

COSME, το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

•

Horizon 2020

•

Galileo and Copernicus
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64.

Ιchthyology:

από το ichtyo- και το –logy, ελληνικό ιχθυο- «ψάρι» + -λογία. ιχθυο-. Από
τη λατινοποιημένη μορφή του ελληνικού ιχθύς «ψάρι» (στον πληθυντικό,
«αγορά ψαριών»), από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα PIE *dhghu«ψάρι» (πηγή αρμενικού jukn, λιθουανικού žuvis)
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Η Ιχθυολογία είναι ο κλάδος της ζωολογίας που αφιερώνεται στη μελέτη
των ψαριών.
Η υδατοκαλλιέργεια και η ιχθυολογία στην Ευρώπη εφαρμόζουν ιδιαίτερα
υψηλά πρότυπα όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, στην
υγεία των εκτρεφόμενων ζώων και στην ασφάλεια των καταναλωτών.
Η αλιευτική βιομηχανία της ΕΕ είναι η τέταρτη σε μέγεθος παγκοσμίως, με
συνολικά αλιεύματα περίπου 6,4 εκατ. τόνους ετησίως.
Η αλιεία και η μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων δίνουν εργασία σε
περισσότερα από 350.000 άτομα
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική είναι ένα σύνολο κανόνων για τη διαχείριση
των ευρωπαϊκών αλιευτικών στόλων και τη διατήρηση των αλιευτικών
αποθεμάτων. Έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση κοινών πόρων και παρέχει
σε όλους τους ευρωπαϊκούς αλιευτικούς στόλους ίση πρόσβαση στα ύδατα
και τις αλιευτικές ζώνες της ΕΕ, διασφαλίζοντας έτσι τον υγιή ανταγωνισμό
μεταξύ αλιέων.
Τα αποθέματα μπορεί να ανανεώνονται, αλλά δεν είναι ανεξάντλητα.
Ορισμένα μάλιστα από αυτά αποτελούν το αντικείμενο υπεραλίευσης. Για
το λόγο αυτό, οι χώρες της ΕΕ έλαβαν μέτρα με στόχο τη βιωσιμότητα του
ευρωπαϊκού αλιευτικού κλάδου και την προστασία του μεγέθους του
ιχθυοπληθυσμού και της παραγωγικότητάς του.
Στόχος της ΚΑΠ είναι να διασφαλίσει ότι οι κλάδοι της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας είναι περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά
βιώσιμοι και ότι αποτελούν πηγή υγιεινών τροφίμων για τους πολίτες της
ΕΕ. Παράλληλα, η ΚΑΠ επιδιώκει να προωθήσει ένα δυναμικό κλάδο
αλιείας και να εξασφαλίσει ένα εύλογο επίπεδο διαβίωσης για τις
κοινότητες που ζουν από την αλιεία.
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Η σημερινή πολιτική ορίζει ότι για το διάστημα 2015 – 2020 θα πρέπει να
προβλεφθούν όρια αλιευμάτων, τα οποία θα είναι βιώσιμα και θα
συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων.
Μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει απόλυτα κατανοητός ο αντίκτυπος της αλιείας
στο ευάλωτο θαλάσσιο περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, η ΚΑΠ υιοθετεί μια
ασφαλή προσέγγιση, η οποία αναγνωρίζει τον αντίκτυπο των ανθρωπίνων
δραστηριοτήτων σε όλα τα στοιχεία του οικοσυστήματος
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65.

LED-Light Emitting Diode:

Light: «φωτεινότητα, ακτινοβολούμενη ενέργεια, αυτό που κάνει τα
πράγματα ορατά», από τη Παλαιο-Αγγλική λέξη leoht, «πρώιμο φως, φως
της ημέρας, πνευματικός φωτισμός», από το πρωτογερμανικό *leukhtam
(συγγενικά το παλαιοσαξωνικό lioht, αρχαίο φριζικό liacht, γοτθικό liuhaþ
«φως», γερμανικό Licht), από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *leuk«φως, φωτεινότητα».
Emit: από το Λατινικό emittere «στέλνω», από την αφομοιωμένη μορφή
του ex «έξω» + mittere «στέλνω».
Diode: από το ελληνικό μόρφημα δι- «δύο» (από το δις- «δύο», μα
αντίστοιχο τύπο το λατινικό duo), από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα
*dwo- «δύο» + το ελληνικό οδός «δρόμος, μονοπάτι»
Μια λυχνία LED είναι μια πηγή φωτισμού και χρησιμοποιείται σε πολλές
εφαρμογές από τις τηλεπικοινωνίες έως την αυτοκινητοβιομηχανία. Το
γεγονός ότι τα φωτοκύτταρα είναι κατασκευασμένα με τη χρήση
ημιαγωγών, τους παρέχει πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες συμβατικές
πηγές φωτός, όπως χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής, φθηνότερη κατασκευή κλπ. Η ΕΕ έχει εκδώσει οδηγίες με
στόχο τη σταδιακή κατάργηση των λαμπτήρων αλογόνου μέχρι το 2018
LEDs. Οι λάμπες αλογόνου θα αρχίσουν να καταργούνται σταδιακά στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μέρος των σχεδίων για την αντικατάσταση
αναποτελεσματικών λαμπτήρων, ενώ οι λαμπτήρες πυράκτωσης παλαιού
τύπου έχουν ήδη καταργηθεί σταδιακά σε όλη την Ευρώπη από το 2007,
λόγω της χαμηλής ενεργειακής τους απόδοσης. Η αλλαγή αποσκοπεί στην
ενθάρρυνση των καταναλωτών να στραφούν στους λαμπτήρες LED, οι
οποίοι κοστίζουν πολύ λιγότερο σε σχέση με τις παραδοσιακές λάμπες
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M
66.

Market:

Από τις αρχές του 12ου αιώνα, «συνάντηση σε καθορισμένο χρόνο για την
αγορά και πώληση ζωικού κεφαλαίου και προμηθειών» από το λατινικό
mercatus «εμπόριο, αγοραπωλησία» (πηγή του ιταλικού mercato, του
ισπανικού mercado, του ολλανδικού markt, του γερμανικού Markt)
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Στην ενιαία αγορά της ΕΕ (γνωστή και ως εσωτερική αγορά) τα πρόσωπα,
τα αγαθά, οι υπηρεσίες, και τα κεφάλαια μπορούν να κυκλοφορούν σε όλη
την ΕΕ εξίσου ελεύθερα όπως και στο εσωτερικό μιας χώρας. Η αμοιβαία
αναγνώριση συμβάλλει ουσιαστικά στην εξάλειψη των εμποδίων στο
εμπόριο.
Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να σπουδάζουν, να ζουν, να κάνουν αγορές, να
εργάζονται και να συνταξιοδοτούνται σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, καθώς
επίσης και να απολαμβάνουν προϊόντα απ’ όλη την Ευρώπη.
Εξάλειψη των εθνικών εμποδίων:
Για να δημιουργηθεί αυτή η ενιαία αγορά, καταργήθηκαν εκατοντάδες
τεχνικά, νομικά και γραφειοκρατικά εμπόδια στο ελεύθερο εμπόριο
και την ελεύθερη κυκλοφορία ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, με αποτέλεσμα
να μπορούν οι επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.
Χάρη στον ανταγωνισμό, μειώθηκαν οι τιμές και αυξήθηκαν οι
επιλογές των καταναλωτών:
•

Οι τηλεφωνικές κλήσεις στην Ευρώπη κοστίζουν σήμερα πολύ λιγότερο
απ ό,τι κόστιζαν πριν από δέκα χρόνια

•

Πολλοί αεροπορικοί ναύλοι μειώθηκαν σημαντικά και δημιουργήθηκαν
νέες αεροπορικές συνδέσεις

•

Πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις μπορούν να επιλέγουν σήμερα τον
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προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. μέσω της ενιαίας
ευρωπαϊκής αγοράς
•

Καταργούνται τα εσωτερικά σύνορα ή άλλα κανονιστικά εμπόδια στην
ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών στην ΕΕ

•

Ο ανταγωνισμός και το εμπόριο που αναπτύσσονται, αυξάνουν την
ποιότητα των προϊόντων και βοηθούν στη μείωση των τιμών τους

•

Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν, να
δουλεύουν, να σπουδάζουν και να απολαμβάνουν υπηρεσίες και αγαθά
σε όλα τα κράτη μέλη

•

Οι τηλεφωνικές κλήσεις στην Ευρώπη κοστίζουν σήμερα πολύ λιγότερο
απ ότι κόστιζαν προ δέκα ετών

•

Πολλοί αεροπορικοί ναύλοι μειώθηκαν σημαντικά και δημιουργήθηκαν
νέες αεροπορικές συνδέσεις

•

Πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις μπορούν να επιλέγουν σήμερα τον
προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου

•

Με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού και των
ρυθμιστικών αρχών, η ΕΕ μεριμνά ώστε οι μεγαλύτερες αυτές
ελευθερίες να μην υπονομεύουν τη δικαιοσύνη, την προστασία των
καταναλωτών ή την περιβαλλοντική βιωσιμότητα

•

Οι πολίτες των χωρών της ΕΕ δεν χρειάζονται διαβατήριο για να
ταξιδέψουν εντός της ζώνης Σένγκεν, η οποία περιλαμβάνει μέχρι
σήμερα 26 χώρες

Παράλληλα, με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού και των
ρυθμιστικών αρχών, η ΕΕ μεριμνά ώστε οι μεγαλύτερες αυτές ελευθερίες
να μην υπονομεύουν τη δικαιοσύνη, την προστασία των
καταναλωτών ή την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
Η ενιαία αγορά της ΕΕ αντιπροσωπεύει 500 εκατομμύρια καταναλωτές και
21 εκατομμύρια μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Η ευρωπαϊκή ενιαία
αγορά είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ΕΕ που οδήγησε την
Ένωση σε οικονομική ανάπτυξη και διευκόλυνε την καθημερινή ζωή των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και καταναλωτών.
Ο κύριος στόχος της Επιτροπής είναι να εξασφαλίσει την ελεύθερη
κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην αγορά και να θέσει υψηλά πρότυπα
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ασφαλείας για τους καταναλωτές και την προστασία του περιβάλλοντος
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Μια πλήρως λειτουργική ψηφιακή ενιαία αγορά θα αποφέρει πολλά οφέλη
στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και καταναλωτές. Θα προωθήσει την
καινοτομία, θα συμβάλει ετησίως σε 415 δισεκατομμύρια ευρώ στην
οικονομία της ΕΕ και θα δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις
εργασίας.
Η Επιτροπή έχει υιοθετήσει μια φιλόδοξη στρατηγική για την ολοκλήρωση
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς που αφορά τα πρότυπα και τη
διαλειτουργικότητα των ICT, τον εκσυγχρονισμό της επιβολής των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, την παράδοση δεμάτων, τη
συνεργατική οικονομία και το ηλεκτρονικό εμπόριο
Ενιαία Αγορά-ανταγωνισμός
Χάρη στην ορθή νομοθέτηση για τον ανταγωνισμό, μειώθηκαν οι τιμές και
αυξήθηκαν οι επιλογές των καταναλωτών.
Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος
στον κόσμο. Επίσης, η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας βιομηχανικών
προϊόντων και υπηρεσιών στον κόσμο, καθώς και η μεγαλύτερη αγορά για
τις εισαγωγές 100 και πλέον χωρών. Η αγορά σχετίζεται τόσο με τα
προϊόντα, όσο και με τις υπηρεσίες και τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτήν
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67.

Monopoly:

«αποκλειστικός έλεγχος ενός εμπορεύματος ή ενός εμπορίου», από το
Λατινικό monopolium, από το Ελληνικό μονοπώλιον «δικαίωμα
αποκλειστικής πώλησης», από το mono- «μόνο» (από την πρωτοινδοευρωπαϊκή ρίζα *men- «μικρό, απομονωμένο») και το πωλείν, από την
πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *pel- «πουλώ»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Οι κανόνες της ΕΕ για τον ανταγωνισμό έχουν σχεδιαστεί για να
εξασφαλίζουν θεμιτούς και ισότιμους όρους για τις επιχειρήσεις,
αφήνοντας περιθώρια για καινοτομία, ενιαία πρότυπα και την ανάπτυξη
μικρών επιχειρήσεων.
Βάσει των κανόνων της ΕΕ, οι επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται:
•

Να καθορίζουν τις τιμές ή να κατανέμουν τις αγορές μεταξύ τους

•

Να καταχρώνται τη δεσπόζουσα θέση τους σε μια συγκεκριμένη αγορά
για να παραγκωνίζουν τους μικρότερους ανταγωνιστές τους

•

Να προβαίνουν σε συγχωνεύσεις που τους δίνουν τη δυνατότητα
ελέγχου της αγοράς. Στην πράξη, ο κανόνας αυτός αποτρέπει μόνον
έναν μικρό αριθμό συγχωνεύσεων. Απαγορεύονται οι συγχωνεύσεις που
πραγματοποιούνται χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων που αναπτύσσουν σημαντική
δραστηριότητα στην ΕΕ, ακόμη και αν αυτές έχουν την έδρα τους εκτός
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ΕΕ
Ο ευρωπαϊκός νόμος περί ανταγωνισμού είναι ο νόμος περί ανταγωνισμού
που χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προωθεί τη διατήρηση του
ανταγωνισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς, ρυθμίζοντας τις αντι
ανταγωνιστικές συμπεριφορές των εταιρειών, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν
δημιουργούνται καρτέλ και μονοπώλια που μπορούν να βλάψουν τα
συμφέροντα της κοινωνίας.
Το ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού προέρχεται σήμερα κυρίως από τα
άρθρα 101 έως 109 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς και από μια σειρά κανονισμών και οδηγιών.
Τέσσερις κύριοι τομείς πολιτικής περιλαμβάνουν:
•

Τις συμπράξεις ή τον έλεγχο της συμπαιγνίας και άλλων
ανταγωνιστικών πρακτικών, βάσει του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ

αντι

•

Την πρόληψη της κατάχρησης των δεσποζουσών
επιχειρήσεων βάσει του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ

των

•

Συγχωνεύσεις, έλεγχο των προτεινόμενων συγχωνεύσεων, των
εξαγορών και των κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχουν εταιρείες που
έχουν καθορισμένο κύκλο εργασιών στην ΕΕ, σύμφωνα με τον νόμο
περί συγχωνεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

68.

θέσεων

Music:

Στα μέσα της δεκαετίας του '30, musike, από την Παλαιά Γαλλική λέξη
musique (12ος αιώνας.) και απευθείας από τη Λατινική musica «η τέχνη
της μουσικής», συμπεριλαμβανομένης της ποίησης (επίσης πηγή για το
ισπανικό musica, τo ιταλικό musica, το παλαιο- γερμανικό mosica, το
γερμανικό Musik, το Ολλανδικό muziek, το δανέζικο musik), από το
ελληνικό μουσική τέχνη, από το θηλυκό γένος του επιθέτου μουσικός «που
ανήκει στις Μούσες», από τη μούσα. Σύγχρονη ορθογραφία από το 1630.
Στην κλασική Ελλάδα κάθε τέχνη με επίκεντρο τις Μούσες, κυρίως όμως η
μουσική και η λυρική ποίηση
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο μουσικός τομέας συνεργάζονται:
Από το 2003 η Eurosonic Noorderslag έχει οργανώσει το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ταλέντων (ETEP). Από το ξεκίνημα του
προγράμματος ETEP το 2003, 31 χώρες παρουσιάστηκαν σε 100 φεστιβάλ
ETEP (2003 - 2016).Μαζί με τα 100 κύρια μουσικά φεστιβάλ στην Ευρώπη,
27 ευρωπαϊκοί δημόσιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ενώθηκαν στην EBU
και υποστηρίζονται από τον διεθνή μουσικό τύπο, βοηθώντας τους
καλλιτέχνες του Eurosonic Noorderslag να διασχίσουν τα σύνορα στην
Ευρώπη και να οικοδομήσουν ευρωπαϊκές και διεθνείς σταδιοδρομίες
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Το Music Moves Europe αποτελεί το πλαίσιο για τις πρωτοβουλίες και τις
δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη του τομέα της
μουσικής. Ξεκίνησε στα τέλη του 2015 με συναντήσεις με σημαντικούς
φορείς μουσικής για να εντοπίσει τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει
ο τομέας. Τα αποτελέσματα αυτού του διαλόγου μπορούν να βρεθούν στην
έκθεση της Ομάδας Εργασίας Μουσικής ΑΒ. Ο διάλογος αποκάλυψε την
ανάγκη να υποστηριχθεί η μουσική δημιουργία, να προωθηθεί η μουσική
ποικιλομορφία και να εξερευνηθούν αποτελεσματικότερα οι ευκαιρίες που
προσφέρει η διαδικτυακή και offline διανομή μουσικής. Ο απώτερος στόχος
της Επιτροπής είναι να ενισχύσει την πολιτική και οικονομική στήριξη της
ΕΕ στον τομέα.
Η μουσική είναι μια από τις πιο δημοφιλείς μορφές τέχνης, που συνεχώς
διαδίδονται ευρέως και μια ζωντανή έκφραση της πολιτιστικής
πολυμορφίας της Ευρώπης. Συμβάλλει επίσης σημαντικά στην ευρωπαϊκή
οικονομία. Ο τομέας της μουσικής παράγει έσοδα άνω των 25 δισ. Ευρώ
ετησίως και απασχολεί περισσότερους ανθρώπους από ό,τι η
κινηματογραφική βιομηχανία.
Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογική αλλαγή έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές
στη μουσική βιομηχανία. Η ψηφιοποίηση και η διαδικτυακή διανομή έχουν
μεταβάλει τις ροές εσόδων, αναμορφώνοντας τα επιχειρηματικά μοντέλα
που πλέον οδήγησαν σε νέα καταναλωτικά πρότυπα. Αυτό δημιούργησε
νέες προκλήσεις τόσο στον τομέα αυτό καταυτό όσο και στους
καταναλωτές. Ενώ η μουσική σήμερα απασχολεί περισσότερα άτομα από
ποτέ, καλλιτέχνες και παραγωγοί ισχυρίζονται ότι δε λαμβάνουν δίκαιη
αμοιβή για την ηλεκτρονική εκμετάλλευση της δουλειάς τους. Το
ευρωπαϊκό μουσικό στερέωμα, ιδίως από μικρότερες χώρες, αγωνίζεται για
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την προβολή σε μεγάλες πλατφόρμες μουσικής σε σύγκριση με εκείνες των
Αμερικανών και Βρετανών καλλιτεχνών
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N
69.

New:

Παλαιό αγγλικό neowe, niowe, παλαιότερα niwe «νέος, φρέσκος,
πρόσφατος, διαφορετικός από το παλιό, άπειρος», από το πρωτογερμανικό *newjaz (πηγή, επίσης, του παλαιοσαξωνικού niuwi, αρχαίου
φριζικού nie, του μεσαιωνικού ολλανδικού nieuwe, του ολλανδικού nieuw,
του γερμανικού neu, του δανέζικου και σουηδικού ny, του γοτθικού
niujis), από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα*newo- «νέος» (πηγή, επίσης
του σανσκριτικού navah, του περσικού nau, του χεττιτικού newash, του
ελληνικού νέος, του λιθουανικού naujas, του παλαιού εκκλησιαστικού
σλαβονικού novu, του ρωσσικού novyi, του λατινικού novus, του αρχαίου
ιρλανδικού nue, του ουαλικού newydd).
Young: Αρχαίο Αγγλικό geong «νέος, πρόσφατος, φρέσκος», από το
πρωτογερμανικό *juwunga- (πηγή, επίσης, του αρχαίου σαξωνικού και
αρχαίου φριζικού jung, του παλαιο-νορβηγικού ungr, του μεσαιωνικού
Ολλανδικού jonc, του Ολλανδικού jong, του γερμανικού jung, του
γοτθικού juggs), από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *yuwn-ko-, *yeu«ζωτική δύναμη, νεανικό σφρίγος» (πηγή, επίσης, του σανσκριτικού
yuvan-, του αβεστικού (αρχαίου περσικού) yuuanem, yunam, του
λατινικού juvenis, του λιθουανικού jaunas, του παλαιού εκκλησιαστικού
σλαβονικού junu, του ρωσσικού junyj, του αρχαίου ιρλανδικού oac, του
ουαλικού ieuanc)
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Οι νέοι αποτελούν το πιο δραστήριο κομμάτι μίας κοινωνίας και το πιο
δραστήριο κομμάτι της ΕΕ, το οποίο και θα καθορίσει το μέλλον της. Για το
λόγο αυτό, η ΕΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη νεολαία της μέσα από μια
σειρά στρατηγικών δράσεων και προγραμμάτων, προκειμένου να τους
εμφυσήσει τις ευρωπαϊκές αξίες και την ενεργό συμμετοχή στα
τεκταινόμενα της καθημερινή τους ζωής.
Ειδικότερα η ΕΕ:
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•

Έχει υιοθετήσει τη Στρατηγική για τη νεολαία, μέσω της οποίας προωθεί
την ισότητα των ευκαιριών για τους νέους τόσο στην εκπαίδευση όσο
και στην απασχόληση, ενθαρρύνοντάς τους παράλληλα να έχουν
ενεργό συμμετοχή στα κοινά

•

Έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα Erasmus+ που αναφέρεται στην
Εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό,
στο οποίο διατίθεται συνολικός προϋπολογισμός 14,7 δισ. (40%
επιπλέον σε σχέση με την προηγούμενη χρηματοδοτική περίοδο, που
έληξε το 2013). Χάρη σε αυτό πάνω από 4 εκατ. άτομα (νέοι ως επί το
πλείστον)
θα
μπορέσουν
να
σπουδάσουν,
να
αποκτήσουν
επαγγελματική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία ή να φύγουν ως
εθελοντές στο εξωτερικό. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βοηθάει πάνω
από 125.000 οργανώσεις να συνεργαστούν με ομολόγους τους σε
άλλες χώρες για την εφαρμογή καινοτόμων και εκσυγχρονισμένων
μεθόδων διδασκαλίας και απασχόλησης των νέων

Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Παράλληλα, η ΕΕ έχει δώσει έμφαση και σε επιμέρους ζητήματα του τομέα
αυτού και για το σκοπό αυτό:
•

Έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie, το οποίο
χρηματοδοτεί την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και την κατάρτιση
ερευνητών σε όλα τα επιστημονικά πεδία, βοηθώντας τους κυρίως να
σπουδάσουν και να εργαστούν σε διάφορες χώρες και ποικίλους τομείς

•

Έχει δημιουργήσει την Ευρωπαϊκή Πύλη για την Ευρωπαϊκή
Κινητικότητα EURES μέσα από την οποία Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν
να βρουν εργασία σε μία άλλη Ευρωπαϊκή χώρα.

•

Έχει δημιουργήσει την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία όπου νέοι
έως 30 ετών μπορούν να εργαστούν εθελοντικά σε μία άλλη ευρωπαϊκή
χώρα σε προγράμματα και υπηρεσίες διαφόρων αντικειμένων (τέχνη,
πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός)

•

Εχει δημιουργήσει το Youth Wiki, μία online εγκυκλοπαίδεια της
Ευρώπης για τη νεολαία. Η πλατφόρμα είναι μια ολοκληρωμένη βάση
δεδομένων για τις εθνικές δομές, τις πολιτικές και τις δράσεις
υποστήριξης των νέων. Καλύπτει τους οκτώ κύριους τομείς δράσης που
προσδιορίζονται στη στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία 2010-2018:
εκπαίδευση και κατάρτιση, απασχόληση και επιχειρηματικότητα, υγεία
και ευεξία, συμμετοχή, εθελοντικές δραστηριότητες, κοινωνική ένταξη,
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νεολαία και κόσμος, δημιουργικότητα και πολιτισμός

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki

Το περιεχόμενο του Youth Wiki διαμορφώνεται από τις πολιτικές
προτεραιότητες που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα
κράτη μέλη στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της
νεολαίας.
Συγκεκριμένα, αναπτύσσεται με σκοπό την υποστήριξη σημαντικών
δεσμεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την ανάπτυξη πολιτικής για τους
τομείς δράσης που προσδιορίζονται στη Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία.
Οι πληροφορίες παρέχονται και ενημερώνονται κάθε χρόνο από τους
Εθνικούς Ανταποκριτές, οι οποίοι ορίζονται από τις κυβερνήσεις κάθε
συμμετέχουσας χώρας. Είναι ουσιαστικά ποιοτικό και επιτρέπει την
ανάλυση των μεταρρυθμίσεων και των τάσεων των πολιτικών
προσανατολισμών στις συμμετέχουσες χώρες.
Η κύρια πηγή πληροφοριών αποτελείται από επίσημα έγγραφα που
προέρχονται από εθνικές αρχές ανώτατου επιπέδου στον τομέα της
νεολαίας, δηλαδή από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την πολιτική για τη
νεολαία σε κάθε χώρα
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Ocean:

Από την Παλαιο-Γαλλική λέξη occean (12ος αιώνας, Μοντέρνα Γαλλική
océan), από τη Λατινική λέξη oceanus, από την Ελληνική λέξη ωκεανός,
τον μεγάλο ποταμό ή τη θάλασσα που περιβάλλει τη γήινη σφαίρα (σε
αντιδιαστολή με τη Μεσόγειο), άγνωστης προέλευσης
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Η νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
εφαρμόστηκε προοδευτικά σε πολλά επίπεδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
ενέκρινε ένα ολοκληρωμένο μέσο διαχείρισης των παράκτιων ζωνών και
μια οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική του 2008, τα οποία
προσφέρουν μια συνεκτική προσέγγιση για την προστασία όλων των
ευρωπαϊκών ακτών και θαλάσσιων υδάτων.
Η οδηγία για τη θάλασσα αποτελεί τον περιβαλλοντικό πυλώνα της
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΜΠ), η οποία υποβλήθηκε από
την Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2007. Στόχος του ΟΜΠ είναι η επίτευξη
ενός πλήρους οικονομικού δυναμικού για τις θάλασσες παραμένοντας
ωστόσο σε αρμονία με το θαλάσσιο περιβάλλον.
Είναι η πρώτη φορά που μια πολιτική έχει συγκεντρώσει όλους τους τομείς
που επηρεάζουν τους ωκεανούς
Οι υγιείς ωκεανοί είναι απαραίτητοι για την ανθρωπότητα: ως ρυθμιστές
του κλίματος, ως πηγή παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας, ανθρώπινης
υγείας και ως κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη. Ο ΟΟΣΑ
εκτιμά ότι οι βιομηχανίες που βασίζονται στον ωκεανό συνεισφέρουν
συνολικά 1,3 τρισεκατομμύρια ευρώ στην παγκόσμια ακαθάριστη
προστιθέμενη αξία.
Η απάντηση της ΕΕ βρίσκεται στην ατζέντα του 2030 για την αειφόρο
ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, και συγκεκριμένα στο στόχο 14 «Βιώσιμη
ανάπτυξη για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των
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θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων».
Βασίζεται στην πολιτική εντολή που δόθηκε στον Επίτροπο Vella από τον
Πρόεδρο Juncker «να συμμετάσχει στη διαμόρφωση της διεθνούς
διακυβέρνησης των ωκεανών στον ΟΗΕ, σε άλλα πολυμερή φόρα και
διμερώς σε βασικούς παγκόσμιους εταίρους».
Οι ωκεανοί καλύπτουν σχεδόν τα τρία τέταρτα (71%) της επιφάνειας της
γης και είναι μεγίστης σημασίας για την καθημερινή μας ζωή καθώς
ρυθμίζουν το κλίμα, αποτελούν πηγή τροφής και οδούς μεταφοράς.
Επιπλέον, οι θάλασσες έχουν ιδιαίτερη σημασία και για την ΕΕ, καθώς
μέσω αυτών πραγματοποιείται το 90% του εξωτερικού της εμπορίου και το
43% στο εσωτερικό της
Αναγνωρίζοντας την πολύπλευρη σημασία των ωκεανών, η ΕΕ:
•

Έχει θεσπίσει υποχρεωτικούς περιβαλλοντικούς κανόνες για την
εξασφάλιση της βιώσιμης χρήσης των θαλάσσιων πόρων και την
αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων όπως η ρύπανση, η κλιματική
αλλαγή, η υπεραλίευση, η διάβρωση των ακτών, η διασφάλιση της
ασφάλειας

•

Έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο κανόνων για τον θαλάσσιο χωροταξικό
σχεδιασμό που ρυθμίζουν τις θαλάσσιες δραστηριότητες.

•

Εφαρμόζει τα πρότυπα στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας.

•

Έχει δημιουργήσει ψηφιακό χάρτη του θαλάσσιου βυθού της Ευρώπης.

•

Στοχεύει στην αναγνώριση του 10% των ωκεανών και θαλασσών ως
θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών μέχρι το 2020.

•

Έχει αναπτύξει μια στρατηγική για την ενίσχυση της βιώσιμης και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξης (μπλε οικονομία στις εξωτερικές πολιτικές,
τους φυσικούς πόρους, την ενέργεια, το εμπόριο, την ανάπτυξη και την
ασφάλεια) και χρηματοδοτεί τη θαλάσσια έρευνα

•

Έχει θεσπίσει αυστηρές προδιαγραφές για τα ύδατα κολύμβησης με
22.000 περιοχές να ελέγχονται, ενώ έχει καθιερώσει τις γαλάζιες
σημαίες ως ένδειξη καταλληλότητας της θάλασσας για κολύμβηση

Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Η ΕΕ δεν παύει να ενισχύει την προσπάθεια να επιτευχθεί μια διεθνής
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διακυβέρνηση των ωκεανών, υιοθετώντας μία στρατηγική προσέγγιση σε
όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη θάλασσα και τη θαλάσσια
ναυσιπλοΐα.
Παράλληλα δίνει ιδιαίτερη σημασία στη θέσπιση υποχρεωτικών
περιβαλλοντικών κανόνων για την εξασφάλιση της βιώσιμης χρήσης των
θαλάσσιων πόρων και των περιφερειακών στρατηγικών για την
αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και ευκαιριών.
Επιπλέον, έχει αναπτύξει μια στρατηγική για την ενίσχυση της βιώσιμης και
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης (μπλε οικονομία στις εξωτερικές πολιτικές,
τους φυσικούς πόρους, την ενέργεια, το εμπόριο, την ανάπτυξη και την
ασφάλεια) και χρηματοδοτεί τη θαλάσσια έρευνα.
Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της, που διατυπώνονται στη στρατηγική για τη
Γαλάζια Ανάπτυξη, περιλαμβάνουν:
•

Ανάπτυξη τομέων με μεγάλες δυνατότητες όπως η υδατοκαλλιέργεια, ο
παράκτιος τουρισμός, η θαλάσσια βιοτεχνολογία, η θαλάσσια ενέργεια
και οι εξορυκτικές δραστηριότητες στον θαλάσσιο βυθό

•

Παροχή γνώσης, νομικής βεβαιότητας και ασφάλειας μέσω ενός
ψηφιακού χάρτη του ευρωπαϊκού θαλάσσιου βυθού, θαλάσσιου
χωροταξικού σχεδιασμού (που θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερες και
βιωσιμότερες θαλάσσιες δραστηριότητες) και ολοκληρωμένης θαλάσσιας
επιτήρησης (εφοδιάζοντας τις αρχές που συμμετέχουν στη θαλάσσια
επιτήρηση με νέα εργαλεία ανταλλαγής πληροφοριών, ώστε η
επιτήρηση να γίνει φθηνότερη και αποτελεσματικότερη)

•

Ειδικές στρατηγικές για συγκεκριμένες θάλασσες (Αδριατική θάλασσα
και Ιόνιο πέλαγος, Αρκτικός ωκεανός, Ατλαντικός ωκεανός, Βαλτική
θάλασσα, Εύξεινος Πόντος, Μεσόγειος θάλασσα, Βόρεια θάλασσα) οι
οποίες θα προάγουν τη συνεργασία μεταξύ όμορων κρατών

Για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την καίρια σημασία των
καθαρών θαλασσών και ωκεανών για τη ζωή μας, η ΕΕ γιορτάζει κάθε
χρόνο την Ευρωπαϊκή Ημέρα της Θάλασσας στις 20 Μαΐου
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71.

Organic farming:

1510, «που χρησιμοποιείται ως όργανο», από το λατινικό organicus, από
το ελληνικό οργανικός «που χρησιμεύει ως όργανο, που έχει όργανα». ||
Η σημασία «απαλλαγμένη από φυτοφάρμακα και λιπάσματα» μαρτυρείται
για πρώτη φορά το 1942. || farming: Η λέξη farm «αγρόκτημα»
παράγεται από τη Μεσαιωνική λατινική λέξη firma «σταθερή πληρωμή»,
από το λατινικό firmare «φιξάρω, επιβεβαιώνω, ενισχύω», από το firmus
«ισχυρός, σταθερός».
Η οργανική (βιολογική) γεωργία είναι μια μορφή γεωργίας που βασίζεται
στη διαχείριση των οικοσυστημάτων και προσπαθεί να μειώσει ή να
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εξαλείψει τις εξωτερικές γεωργικές εισροές, ιδιαίτερα τις συνθετικές
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική (2014-2010) αναγνώρισε το ρόλο της
βιολογικής γεωργίας στην ανταπόκριση στη ζήτηση των καταναλωτών για
πιο φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές.
Η στήριξη της βιολογικής γεωργίας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην
επίτευξη των στόχων αυτής της πολιτικής δεδομένου ότι, ως μέτρο
ποιότητας, συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας
και ως σύστημα διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων συμβάλλει
στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Η Επίτροπος της ΕΕ στην Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη, Phil Hogan
υπογράμμισε για την Κοινή Γεωργική Πολιτική και τις επιμέρους πολιτικές
πως:
«Αυτά τα υψηλά πρότυπα που έχουμε θέσει σαν ΕΕ, μας επέτρεψαν να
γίνουμε η καλύτερη διεύθυνση για τα τρόφιμα στον κόσμο, αλλά πρέπει
πάντα να προσπαθούμε να βρούμε νέους και καλύτερους τρόπους να
κάνουμε ακόμα περισσότερα. Αυτοί οι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν την
ιχνηλασιμότητα των βιολογικών προϊόντων, που είναι μια σημαντική
αναπτυσσόμενη αγορά.»
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Organ:

Συνένωση του παλαιοαγγλικού organe και του αρχαίου γαλλικού orgene
(12ος αιώνας), λέξεις που σημαίνουν και οι δύο «μουσικό όργανο».
Παράγονται από το λατινικό organa, πληθυντικός του organum «μουσικό
όργανο», από το ελληνκό όργανον «εργαλείο, μουσικό όργανο», κατά
λέξη «αυτό με το οποίο κάτι λειτουργεί, δουλεύει», από την πρωτοινδοευρωπαϊκή ρίζα *werg- «εργάζομαι».
Η διαθεσιμότητα οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση είναι συχνά
θέμα ζωής και θανάτου για τους ασθενείς που χρειάζονται μεταμόσχευση.
Καθώς η μεταμόσχευση αποτελεί πλέον συνήθη πρακτική, ένας από τους
κυριότερους παράγοντες που περιορίζει τον αριθμό των μεταμοσχεύσεων,
είναι η έλλειψη οργάνων.
Η ανακοίνωση για τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων που εξέδωσε η
Επιτροπή το 2007, και η σχετική εκτίμηση των επιπτώσεων, θέτουν
σημαντικούς στόχους πολιτικής για τη δωρεά και τη μεταμόσχευση
οργάνων, όπως:
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•

Διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων

•

Αύξηση της διαθεσιμότητας οργάνων

•

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της προσβασιμότητας των
συστημάτων μεταμοσχεύσεων στην ΕΕ

Η οδηγία για τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων
οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση, εγκρίθηκε από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 7 Ιουλίου 2010 (Βλέπε
διορθωτικό της οδηγίας).
Προβλέπει τον καθορισμό αρμόδιων αρχών σε όλα τα κράτη μέλη για την
αδειοδότηση κέντρων και δραστηριοτήτων αφαίρεσης και μεταμόσχευσης
οργάνων, συστήματα ιχνηλασιμότητας, καθώς και την υποχρέωση
αναφοράς σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων και αντιδράσεων. Επιπλέον,
η οδηγία προβλέπει τη θέσπιση απαιτήσεων για την ασφαλή μεταφορά
οργάνων και για τον χαρακτηρισμό κάθε δότη και οργάνου
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73.

Organism:

«οργανική δομή, οργάνωση», από το ρήμα organize και την κατάληξη –
ism. || organize: «κατασκευάζω, ιδρύω», από το μεσαιωνικό γαλλικό
organizer, από το μεσαιωνικό λατινικό organizare, από το λατινικό
organum, από το ελληνικό όργανον.
Στη βιολογία, ‘οργανισμός’ χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε μορφή ατομικής
ζωής. Ένας γενετικά τροποποιημένος οργανισμός (ΓΤΟ) είναι οποιοσδήποτε
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οργανισμός του οποίου το γενετικό υλικό
χρησιμοποιώντας τεχνικές γενετικής μηχανικής

έχει

τροποποιηθεί

Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Η κοινοτική Οδηγία 2001/18/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου και ο κανονισμός No 1829/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, θεσμοθετήθηκε με σκοπό την:
•

Καθιέρωση ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου για την έγκριση γενετικώς
τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ), το οποίο εφαρμόζεται πλήρως
στους ΓΤΟ.

•

Εγκατάσταση που θα επέτρεπε τη χρησιμοποίηση ΓΤΟ για
καλλιεργητικούς σκοπούς σε ολόκληρη την Ένωση ως σπόροι ή άλλο
υλικό πολλαπλασιασμού φυτών («ΓΤΟ καλλιέργεια»)

Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Όλο και περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να
διατηρήσουν την ανάπτυξη γενετικά τροποποιημένων (ΓΤΟ) καλλιεργειών
εντός των συνόρων τους. Πολλές περιβαλλοντικές ομάδες έχουν
επικροτήσει τις εθνικές απαγορεύσεις καλλιεργειών ΓΤΟ
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Patent:

Ανοικτή επιστολή ή επίσημο έγγραφο για κάποια υπηρεσία»
συντομευμένος τύπος του αγγλο-γαλλικού lettre patent, τέλη του 13ου
αιώνα, (και στα μεσαιωνικά λατινικά litteræ patentes), από το παλαιογαλλικό patente, λατινικό patentem (ονομαστική patens) «ανοικτός»,
μετοχή ενεστώτα του ρήματος patere «είμαι ανοιχτός», από την πρωτοινδοευρωπαϊκή ρίζα *pete- «διαδίδω, εξαπλώνω»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας αποτελούν βασικό εργαλείο για την
ενθάρρυνση των επενδύσεων στην καινοτομία. Για αυτό το λόγο, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί διαρκώς την ανάγκη και τις επιπτώσεις
της νομοθεσίας που σχετίζεται με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε ολόκληρη
την Ευρώπη. Προσπαθεί να εισαγάγει την εξοικονόμηση κόστους, την
αποτελεσματική και ομοιόμορφη προστασία των ευρεσιτεχνιών σε όλη την
Ευρώπη και εξετάζει τα μέτρα για την ενίσχυση της εκμετάλλευσης των
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
Επί του παρόντος, οι (τεχνικές) εφευρέσεις μπορούν να προστατευθούν
στην Ευρώπη είτε με εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται
από τις αρμόδιες εθνικές αρχές IP στις χώρες της ΕΕ είτε με ευρωπαϊκά
διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται κεντρικά από το Ευρωπαϊκό
Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
Η Επιτροπή δραστηριοποιείται στην εφαρμογή πακέτου διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας. Όταν τεθεί σε ισχύ, θα δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ και ένα νέο δικαστήριο διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας. Το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι ένας νομικός τίτλος
που θα προσφέρει ενιαία προστασία σε 25 χώρες της ΕΕ σε ένα βήμα,
παρέχοντας τεράστια πλεονεκτήματα κόστους και μειώνοντας το διοικητικό
φόρτο. Το πακέτο θα δημιουργήσει επίσης ένα ενοποιημένο δικαστήριο
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, το οποίο θα προσφέρει μια ενιαία εξειδικευμένη
δικαιοδοσία για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας με αποκλειστική αρμοδιότητα
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για την επίλυση διαφορών σχετικά με ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Η ανακοίνωση της ΕΕ για την Ένωση Καινοτομίας περιγράφει μια
μεσοπρόθεσμη στρατηγική για την καινοτομία στην ΕΕ και περιλαμβάνει τη
δέσμευση για βελτίωση της οικονομικής εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας.
Για να εκπληρώσει αυτή τη δέσμευση, η ΕΕ δημοσίευσε ένα έγγραφο
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Προς ενίσχυση της
αξιοποίησης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για την ανάπτυξη και την
απασχόληση».
Το έγγραφο παρουσιάζει και αναλύει τα μείζονα εμπόδια που
αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, στην εκμετάλλευση των υφιστάμενων διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας,
ιδίως
των
λεγόμενων
«αδρανών
διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας». Περιγράφει επίσης βραχυπρόθεσμες έως μεσοπρόθεσμες
και μακροπρόθεσμες λύσεις για την καλύτερη χρήση των αδρανών
ευρεσιτεχνιών

75.

Parasites:

Parasite, 1530, «πρόσωπο που ζει σε βάρος άλλων», από την μεσαιωνική
γαλλική λέξη parasite (16ος αιώνας) ή απευθείας από το λατινικό parasitus,
από το ελληνικό παράσιτος «ομοτράπεζος», από την πρόθεση παρά
«δίπλα» και το ουσιαστικό σίτος «σιτάρι, τροφή, άγνωστης προέλευσης.
Τα παράσιτα είναι οργανισμοί που ζουν μέσα ή επάνω σε έναν άλλο
οργανισμό και επωφελούνται από την παραγωγή θρεπτικών ουσιών εις
βάρος του άλλου. Όταν βρίσκονται στα τρόφιμα, μπορούν να προκαλέσουν
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ασθένειες στους ανθρώπους
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων παρέχει ανεξάρτητες
επιστημονικές συμβουλές και επιστημονική βοήθεια μέσω της συλλογής και
ανάλυσης δεδομένων σχετικά με τον επιπολασμό των παρασίτων στην
τροφική αλυσίδα καθώς και με την εκτίμηση των κινδύνων που
παρουσιάζουν τα παράσιτα αυτά και την παροχή συμβουλών σχετικά με
πιθανές επιλογές ελέγχου και μετριασμού.
Στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για την υγεία, διεξάγονται αυστηροί
έλεγχοι σε όλα τα στάδια και οι εισαγωγές από χώρες εκτός της ΕΕ πρέπει
να πληρούν τα ίδια πρότυπα και να διενεργούν τους ίδιους ελέγχους με τα
τρόφιμα που παράγονται εντός της ΕΕ
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Η στρατηγική και οι επιμέρους Επιστημονικές γνωμοδοτήσεις της
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) έχουν ώς
εξής:
•

Μια συντονισμένη και ολιστική προσέγγιση όσον αφορά στην υγιεινή
των τροφίμων, η οποία θα καλύπτει όλα τα επίπεδα της τροφικής
αλυσίδας, θα εφαρμόζει μια διαφανή πολιτική υγιεινής σε όλους τους
φορείς τροφίμων και θα διασφαλίζει έναν αποτελεσματικό, ανεξάρτητο
και ανεξάρτητο έλεγχο.

•

Αξιολόγηση της ασφάλειας και της ποιότητας όλων των τύπων
τροφίμων με την καθιέρωση μικροβιολογικών κριτηρίων που ισχύουν
στον τόπο παραγωγής τροφίμων καθώς και προϊόντων στην αγορά

76.

Peace:

Από τα μέσα του 12ου αι. σημαίνει "έλλειψη κοινωνικών ταραχών», από το
αγγλο-γαλλικό pes, το παλαιογαλλικό pais «ειρήνη, συμφιλίωση, ηρεμία»
(11ος αιώνας, σύγχρονη Γαλλική paix), από το λατινικό pacem (ονομαστική
pax) που σημαίνει «συνθήκη ειρήνης, ηρεμία, απουσία πολέμου» (πηγή
του προβηγκιανού patz, του ισπανικού paz, του ιταλικού pace), από την
πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *pag- «στερεώνω» (απ’ όπου προέρχεται το
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λατινικό pacisci «συμφωνώ»)
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Ανάλογα με τις περιστάσεις, η ΕΕ μπορεί να παράσχει βραχυπρόθεσμη
βοήθεια, παραδείγματος χάρη σε χώρες όπου εκδηλώνεται κρίση ή
μακροπρόθεσμη βοήθεια, ιδίως για την αντιμετώπιση παγκόσμιων και
διασυνοριακών απειλών και για την οικοδόμηση ικανότητας για διαρκή
ειρήνη.
Συμπληρώνοντας τα γεωγραφικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη
χρηματοδότηση της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ, ο ρόλος της ΕΕ ως
μεσάζοντα που συμβάλλει στη σταθερότητα και την ειρήνη, είναι το κύριο
θεματικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη της
ειρήνης και της ασφάλειας στις χώρες εταίρους.
Σύμφωνα με τον κανονισμό για τη σταθερότητα και την ειρήνη, οι ειδικοί
στόχοι της ΕΕ στο ρόλο διαμεσολαβητή για την ειρήνη είναι:
•

Σε κατάσταση κρίσης ή αναδυόμενης κρίσης, να συμβάλει άμεσα στη
σταθερότητα παρέχοντας μια αποτελεσματική απάντηση με σκοπό να
συμβάλει στη διατήρηση, τη δημιουργία ή την αποκατάσταση των
απαραίτητων συνθηκών για την ορθή εφαρμογή των εξωτερικών
πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 21 ΣΕΕ

•

Συμβολή στην πρόληψη των συγκρούσεων και στη διασφάλιση της
ικανότητας και της ετοιμότητας για αντιμετώπιση καταστάσεων πριν και
μετά την κρίση και οικοδόμησης ειρήνης

•

Να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες παγκόσμιες και διαπεριφερειακές
απειλές για την ειρήνη, τη διεθνή ασφάλεια και τη σταθερότητα

Το 2012, η ΕΕ έλαβε το βραβείο Νόμπελ ειρήνης για το έργο της με σκοπό
την προαγωγή της ειρήνης, της συμφιλίωσης, της δημοκρατίας και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη
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Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Το πρόγραμμα PEACE στη Βόρεια Ιρλανδία είναι ένα ξεχωριστό πρόγραμμα
των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ. Στόχος της είναι η ενίσχυση της
προόδου προς μια ειρηνική και σταθερή κοινωνία και η προώθηση της
συμφιλίωσης στη Βόρεια Ιρλανδία και στην παραμεθόρια περιοχή της
Ιρλανδίας.
Το πρόγραμμα εμπίπτει στο στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.
Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, έχει συνολικό
προϋπολογισμό 269 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων 229 εκατ. Ευρώ
προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Καλύπτει τη Βόρειο Ιρλανδία και τη συνοριακή περιφέρεια της Ιρλανδίας
(περιλαμβανομένων των κομητειών Cavan, Donegal Leitrim, Louth,
Monaghan και Sligo)

77.

Politics:

Αρχές του 15ου αιώνα «που αναφέρεται σε δημόσιες υποθέσεις», από το
μεσαιωνικό γαλλικό politique (14ος αιώνας), κατ’ ευθείαν από το λατινικό
politicus και αυτό από το ελληνικό πολιτικός «που αρμόζει στον πολίτη,
ευνοϊκός προς τους πολίτες, σχετικός με τη διακυβέρνηση της πόλης», από
το ουσιαστικό πολίτης, από το ουσιαστικό πόλις. || Political: 1550, «που
αναφέρεται σε πολιτικά ή κρατικά θέματα», από το λατινικό politicus ||
Polis: Ελληνικό πόλις, πτόλις «πόλη-κράτος», από την πρωτοινδοευρωπαϊκή ρίζα *tpolh- «οχυρωμένη περιοχή, συνήθως σε κορυφή
λόφου» (πηγή του σανσκριτικού pur, puram, γενική purah «πόλη»,
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λιθουανικό pilis «φρούριο»).
Με τον όρο πολιτική εννοείται το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται και
των μεθόδων και διαδικασιών που ακολουθούνται, μέσω των οποίων,
ομάδες ανθρώπων οργανώνονται και λειτουργούν, προκειμένου να
πετύχουν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο και με το μικρότερο δυνατό
κόστος
τους
σκοπούς
που
επιδιώκουν
σε
διάφορους
τομείς
δραστηριοτήτων
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια μοναδική οικονομική και πολιτική ένωση
28 ευρωπαϊκών χωρών, που όλες μαζί καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της
ευρωπαϊκής ηπείρου.
Η ΕΕ αναπτύσσει δραστηριότητα σε ποικίλους τομείς πολιτικής, από τα
ανθρώπινα δικαιώματα μέχρι το εμπόριο και τις μεταφορές.
Για τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ κατά κανόνα ακολουθείται η λεγόμενη
'συνήθης νομοθετική διαδικασία’ (πρώην "διαδικασία συναπόφασης").
Αυτό σημαίνει ότι οι προτεινόμενοι νόμοι πρέπει να εγκριθούν τόσο από το
άμεσα εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο (που
εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των 28 χωρών μελών της ΕΕ).
Κατάρτιση της νομοθεσίας της ΕΕ:
Προτού καταθέσει νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες, η Επιτροπή αξιολογεί
τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες που ενδέχεται
να έχει η εκάστοτε πρωτοβουλία. Για τον σκοπό αυτό, συντάσσει τις
λεγόμενες 'εκτιμήσεις επιπτώσεων’ που αναλύουν τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα των διαφόρων εναλλακτικών επιλογών.
Η Επιτροπή διενεργεί επίσης διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη,
όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικές αρχές και εκπροσώπους των
διαφόρων
κλάδων
και
της
κοινωνίας
των
πολιτών.
Ομάδες
εμπειρογνωμόνων παρέχουν συμβουλές για τεχνικά θέματα.
Με αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή φροντίζει ώστε οι νομοθετικές προτάσεις
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των άμεσα ενδιαφερομένων και
αποφεύγει την άσκοπη γραφειοκρατία.
Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί μπορούν να συμμετάσχουν
στη διαδικασία διαβούλευσης μέσω του δικτυακού τόπου "Δημόσιες
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Διαβουλεύσεις".
Τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να εκφράσουν επίσημα τις επιφυλάξεις
τους εάν θεωρούν ότι θα ήταν καλύτερο να αντιμετωπιστεί ένα ζήτημα σε
εθνικό επίπεδο αντί σε επίπεδο ΕΕ.
Για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών δράσεων σε έναν τομέα πολιτικής,
αξιοποιούνται δείκτες και στατιστικά στοιχεία που έχουν προκύψει από
έρευνες πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
Ο κάθε πολίτης μπορεί να ξεκινήσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών,
ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μια νομική πράξη. Η
πρωτοβουλία θα πρέπει να υπογραφεί από ένα εκατομμύριο πολίτες της
ΕΕ, από τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών μελών (7 από τα 28
κράτη μέλη της ΕΕ).
Η ΕΕ δίνει την ευκαιρία στους πολίτες να συζητήσουν θέματα που τους
ενδιαφέρουν με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων φορέων της ΕΕ. Επιπλέον οι Ευρωπαίοι
πολίτες μπορούν να διατυπώνουν την άποψή τους πάνω σε πληθώρα
ζητημάτων μέσα από δημόσιες διαβουλεύσεις που οργανώνονται από την
ΕΕ
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
10 προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο
2015-2019
1. Απασχόληση, Ανάπτυξη και Επενδύσεις
2. Ψηφιακή Ενιαία Αγορά
3. Ενεργειακή Ένωση και Δράση για το Κλίμα
4. Εσωτερική Αγορά
5. Βαθύτερη και δικαιότερη Οικονομική και Νομισματική Ένωση
6. Μια ισορροπημένη και προοδευτική εμπορική πολιτική με στόχο την
τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης
7. Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα
8. Μετανάστευση
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9. Μία ισχυρότερη παγκόσμια δύναμη
10. Δημοκρατική αλλαγή

78.

Product:

«μαθηματική ποσότητα που αποκτάται με πολλαπλασιασμό», από το
μεσαιωνικό λατινικό productum, στην κλασική Λατινική «κάτι που
παράγεται», ονοματική χρήση της μετοχής παρακειμένου του ρήματος
producere «προωθώ», pro «προ» + ducere «φέρω, οδηγώ», από την
πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *deuk- «οδηγώ»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Τα προϊόντα σχετίζονται άμεσα με τον τομέα της οικονομίας και της
βιομηχανίας, ενώ αποτελούν βασικό κομμάτι της καθημερινής μας ζωής.
Η πολιτική της ΕΕ για τους καταναλωτές, επικεντρώνεται στους εξής
τέσσερεις τομείς προτεραιότητας:
1. Εδραίωση και ενίσχυση της ασφάλειας των προϊόντων μέσω της
αποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς σε ολόκληρη την Ένωση (σε αυτό
περιλαμβάνεται το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα
καταναλωτικά προϊόντα RAPEX). Η ασφάλεια των προϊόντων είναι
σημαντική για τους καταναλωτές, αλλά επίσης και για τους εμπόρους και
τους κατασκευαστές (η ανταγωνιστικότητα των οποίων εξαρτάται από τη
συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφάλειας)
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2. Πληροφόρηση και εκπαίδευση των καταναλωτών και στήριξη των
οργανώσεων των καταναλωτών, λαμβανομένων επίσης υπ’όψιν των
ειδικών αναγκών των ευάλωτων καταναλωτών
3. Εξασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων των καταναλωτών και της
δυνατότητας έννομης προστασίας μέσω έξυπνης και ρυθμιστικής δράσης
και βελτίωσης της πρόσβασης σε απλή, αποτελεσματική, σκόπιμη και
χαμηλού κόστους έννομη προστασία (περιλαμβανομένης της εναλλακτικής
ρύθμισης των διαφορών)
4. Αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας μέσα από τη στενότερη
συνεργασία μεταξύ των εθνικών φορέων επιβολής της εφαρμογής καθώς
και την υποστήριξη των καταναλωτών με συμβουλές
Προς υποστήριξη των πιο πάνω στόχων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε
ένα πολυετές οικονομικό πρόγραμμα πέραν των 188 εκατομμυρίων ευρώ.
Επιπλέον:
-Υιοθετεί μια Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων με στόχο την ανάπτυξη
μιας αγοράς για πιο οικολογικά προϊόντα. Οι ανεπτυγμένες στρατηγικές
δίνουν έμφαση στην εφαρμογή της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει", στην
συνειδητή επιλογή των καταναλωτών και στον οικολογικό σχεδιασμό των
προϊόντων.
-Επιβάλλει την τοποθέτηση ετικετών με τα συστατικά και τους κινδύνους
στα προϊόντα τροφίμων, προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν να
ξέρουν τι αγοράζουν και να επιλέγουν ό,τι είναι πιο κατάλληλο για
εκείνους.
Με τη δημιουργία της ελεύθερης αγοράς της ΕΕ και την αύξηση του
ανταγωνισμού, αυξήθηκε η ποιότητα των προϊόντων, ενώ, αν οι ευρωπαίοι
καταναλωτές ψωνίζουν για προσωπική χρήση, μπορούν να ψωνίσουν σε
όποιο κράτος μέλος επιθυμούν χωρίς να πληρώσουν επιπλέον φόρο
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Η ΕΕ ετοιμάζει νομοθεσία που να υποχρεώνει τις εταιρείες κατασκευής
ηλεκτρονικών ή ηλεκτρικών προϊόντων, να σχεδιάζουν και να
κατασκευάζουν τα προϊόντα τους με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η
ανακύκλωση μερών ή υλικών τους για την προστασία του περιβάλλοντος.
Πολλά προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα CE για να μπορούν να πωληθούν
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στον ΕΟΧ ( EΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).
Η σήμανση CE αποδεικνύει ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί και πληροί όλες τις
ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της
υγείας και του περιβάλλοντος. Ισχύει για προϊόντα που κατασκευάζονται
εντός και εκτός του ΕΟΧ και στη συνέχεια διατίθενται στην αγορά του
ΕΟΧ.
Το σήμα CE χορηγείται μόνο στα προϊόντα τα οποία έχουν κατασκευαστεί
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές
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79.

Protagonist:

1670, «κεντρικός ήρωας σε μια ιστορία, δράμα, κλπ.», από το ελληνικό
πρωταγωνιστής «ηθοποιός που παίζει το πρώτο ή τον κύριο ρόλο», από το
επίθετο πρώτος (από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *per «μπροστά,
πρώτος, αρχηγός») + αγωνιστής «ηθοποιός, ανταγωνιστής», από το
ουσιαστικό αγών «άμιλλα, ανταγωνισμός» (από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή
ρίζα *ag- «οδηγώ, τραβώ προς τα εμπρός»). Η έννοια «ηγετική
προσωπικότητα σε οποιοδήποτε αγώνα» μαρτυρείται από το 1889
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Η ΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό συνασπισμό του κόσμου. Ως εκ
τούτου, η τελωνειακή ένωση της ΕΕ διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο
στο πεδίο του διεθνούς εμπορίου, με αποτέλεσμα η διαπραγματευτική της
θέση να υπερέχει της διαπραγματευτικής θέσης κάθε μεμονωμένης χώρας
της ΕΕ στο πλαίσιο των διμερών εμπορικών της σχέσεων.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο στον αγώνα
εναντίον της κλιματικής αλλαγής σε αντίθεση με τις Η.Π.Α. και την Κίνα.
Πολύ πρόσφατα, οι ηγέτες των χωρών της Ε.Ε. συμφώνησαν σε νέους
στόχους για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030.
Η ΕΕ διαμορφώνει και υλοποιεί πολιτικές και στρατηγικές για το κλίμα,
διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για
το κλίμα. Έχει δεσμευτεί να εξασφαλίσει την επιτυχή εφαρμογή της
συμφωνίας του Παρισιού και την εφαρμογή του συστήματος εμπορίας
δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ).
Σε αυτό το πλαίσιο, οι χώρες της ΕΕ έχουν συμφωνήσει να επιτύχουν
διάφορους στόχους κατά τα προσεχή έτη. Η ΕΕ επιδιώκει να εξασφαλίσει
ότι οι ανησυχίες για το κλίμα λαμβάνονται υπόψη και σε άλλους τομείς
πολιτικής (π.χ. στους τομείς μεταφορών και ενέργειας) και επίσης προωθεί
τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα και μέτρα προσαρμογής.
Η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ βασίζεται στα άρθρα 11 και 191-193 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 191, η
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί στόχο της περιβαλλοντικής
πολιτικής της ΕΕ. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πρωταρχικό στόχο για την
ΕΕ, η οποία έχει δεσμευτεί για ένα «υψηλό επίπεδο προστασίας και
βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος» (άρθρο 3 της Συνθήκης για
την Ευρωπαϊκή Ένωση)
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80.

Protocol:

1540, «σχέδιο ενός εγγράφου», από το μεσαιωνικό γαλλικό prothocole
(γύρω στο 1200, στη σύγχρονη Γαλλική protocole), από το μεσαιωνικό
λατινικό protocollum «σχέδιο», κυριολεκτικά «το πρώτο φύλλο ενός
τόμου» (πάνω στο οποίο έχουν γραφτεί τα περιεχόμενα και τα
ημαρτημένα), από το ελληνικό πρωτόκολλον «το πρώτο τμήμα παπυρικού
κυλίνδρου», από το επίθετο πρώτος + κόλλα (για συγκόλληση του πρώτου
φύλλου του εγγράφου).
Οι Συνθήκες της ΕΕ είναι δεσμευτικές συμφωνίες ανάμεσα στα κράτη μέλη
της ΕΕ. Ορίζουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους κανόνες που
πρέπει να τηρούν τα θεσμικά της όργανα, τον τρόπο λήψης αποφάσεων
και την σχέση της ΕΕ με τα κράτη μέλη της. Κάθε δράση που αναλαμβάνει
η ΕΕ βασίζεται στις Συνθήκες.
Οι Συνθήκες ενίοτε τροποποιούνται, με σκοπό να γίνει η ΕΕ πιο
αποτελεσματική και διαφανής, να προετοιμαστεί για την προσχώρηση νέων
κρατών μελών και να αναπτύξει νέους τομείς συνεργασίας.
Ο ιστότοπος EUR-Lex περιλαμβάνει τις ιδρυτικές και τις τροποποιητικές
Συνθήκες, τις Συνθήκες προσχώρησης νέων κρατών μελών, καθώς και
ορισμένα πρωτόκολα
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
οι πολίτες θα βρουν τον κατάλογο των διαπιστευμένων διπλωματικών
αποστολών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Ατομικής Ενέργειας, καθώς και τον κατάλογο των γραφείων των διεθνών
οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Η Υπηρεσία πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται στην
συνεργασία των διπλωματικών αποστολών και των γραφείων των διεθνών
οργανισμών για να ενημερώνεται για κάθε άφιξη ή αναχώρηση των
αρχηγών αποστολής και των αναπληρωτών αρχηγών αποστολής / Charges
d'affaires, καθώς και των αλλαγών των αποστολών
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81.

Plankton:

1891, προερχόμενο από το γερμανικό Plankton (1887), λέξη που επινόησε
ο Γερμανός φυσιολόγος Viktor Hensen (1835-1924) ελληνικό πλαγκτόν,
το ουδέτερο του οποίου σημαίνει «αυτός που περιπλανιέται, παρασύρεται»,
ρηματικό επίθετο από το πλάζεσθαι «περιπλανώμαι, παρασύρομαι», από το
πλάζειν «παρασύρω», από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *plāk«χτυπώ».
Το Plankton είναι μικροί και μικροσκοπικοί οργανισμοί που παρασύρονται ή
επιπλέουν στη θάλασσα ή το γλυκό νερό, αποτελούμενοι κυρίως από
διάτομα, πρωτόζωα, μικρά καρκινοειδή. Οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές
αλλαγές που επηρεάζουν το πλαγκτόν, δυνητικά επηρεάζουν όλους μας.
Επειδή όμως το πλαγκτόν αποτελεί ιδιαίτερη τροφή των ψαριών, εμφανές
καθίσταται ότι η πλούσια παρουσία του προσδιορίζει και τις αλιευτικές
περιοχές ή αλιευτικά πεδία, καθώς και ολόκληρο το εξ αυτού οικοσύστημα
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Η οδηγία-πλαίσιο για την θαλάσσια στρατηγική της Ευρώπης (MSFD), που
εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2008, αποσκοπεί στην επίτευξη μιας βέλτιστης
περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της ΕΕ έως το 2020
και στην προστασία της βάσης των πόρων, από την οποία εξαρτώνται οι
θαλάσσιες οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες.
Γενικός στόχος της ΕΕ για το 2020: Ανάσχεση της απώλειας
βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην
ΕΕ μέχρι το 2020 και αποκατάστασή τους στο βαθμό του εφικτού, με
παράλληλη ενίσχυση της συμβολής της ΕΕ στην αποτροπή της απώλειας
βιοποικιλότητας παγκοσμίως
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Recycle :

re-cycle: re: Από το μεσαιωνικό Αγγλικό re-, από το παλαιο-γαλλικό re,
από το λατινικό re- «ξανά, πάλι», από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα
*wret, από αντιμετάθεση του *wert «γυρίζω». || cycle: από το
μεταγενέστερο λατινικό cyclus, από το αρχαίο ελληνικό κύκλος,
αναδιπλασιασμένος τύπος από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *kʷékʷlos
«κύκλος»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Η Ευρώπη φροντίζει για την επαναχρησιμοποίηση των ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών αποβλήτων. Η αναθεωρημένη νομοθετική πρόταση για τα
απόβλητα θέτει σαφείς στόχους για τη μείωση των αποβλήτων και
καθιερώνει μια φιλόδοξη και αξιόπιστη μακροπρόθεσμη πορεία διαχείρισης
και ανακύκλωσης των αποβλήτων.
Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή, οι στόχοι μείωσης των
αποβλήτων στη νέα πρόταση συνοδεύονται από συγκεκριμένα μέτρα για
την αντιμετώπιση των επιτόπιων εμποδίων και των διαφορετικών
καταστάσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ. Στόχος της ΕΕ για το 202 είναι η
ανακύκλωση τουλάχιστον το 50% των οικιακών απορριμμάτων.
Σε μια πρόσφατη ανάρτηση της στο Twitter, η Επιτροπή ανακοίνωσε πως
το 65% των πολιτών της ΕΕ διαχωρίζει το μεγαλύτερο μέρος των
αποβλήτων τους και το 24% τώρα αποφεύγει να αγοράζει
υπερσυσκευασμένα προϊόντα.
Στο πλαίσιο αυτής της κοινής προσπάθειας, η Επιτροπή παρουσίασε το EU
Plastics Strategy, τη νέα της στρατηγική για ένα τόσο σημαντικό για τους
πολίτες τομέα
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Η ΕΕ θέτει μια επιπλέον σειρά από στόχους η οποία αποσκοπεί σε:
•

Ένα κοινό

στόχο

για την

ανακύκλωση του 65% των αστικών
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αποβλήτων έως το 2030
•

Ένα κοινό στόχο για την ανακύκλωση του 75% των απορριμμάτων
συσκευασίας έως το 2030

•

Ένα δεσμευτικό στόχο υγειονομικής ταφής για τη μείωση του χώρου
υγειονομικής ταφής σε ποσοστό έως 10% των αστικών αποβλήτων έως
το 2030

•

Απαγόρευση της υγειονομικής ταφής των χωριστά συλλεγόμενων
αποβλήτων

•

Προώθηση οικονομικών μέσων για την αποθάρρυνση της υγειονομικής
ταφής

•

Απλοποιημένους και βελτιωμένους ορισμούς και εναρμονισμένες
μεθόδους υπολογισμού για τα ποσοστά ανακύκλωσης σε ολόκληρη την
ΕΕ

•

Συγκεκριμένα μέτρα για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και
την τόνωση της βιομηχανικής «συμβίωσης», καθώς επίσης μεταστροφή
του παραπροϊόντος μιας βιομηχανίας σε πρώτη ύλη άλλης βιομηχανίας

•

Οικονομικά κίνητρα για τους παραγωγούς, ώστε να διαθέτουν πιο
»πράσινα» προϊόντα στην αγορά και να υποστηρίζουν συστήματα
ανάκτησης και ανακύκλωσης (π.χ. για συσκευασίες, μπαταρίες,
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, οχήματα κλπ.)
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83.

Regulation:

Από το ρήμα regulate, αρχές του 15ου αι., «ελέγχω» από το
μεταγενέστερο λατινικό regulatus, μετοχή παρακειμένου του regulare
«ελέγχω με κανόνα, διευθύνω», από το λατινικό regula «ξύλινος
χάρακας», από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *reg- «μετακινώ σε ευθεία
γραμμή» και μεταφορικά «ρυθμίζω»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Ένας κανονισμός είναι μια νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η
οποία γίνεται αμέσως εκτελεστή ως νόμος σε όλα τα κράτη μέλη
ταυτόχρονα.
Οι κανονισμοί μπορούν να διακριθούν από τις οδηγίες, οι οποίες,
τουλάχιστον κατ 'αρχήν, πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο και
ύστερα να εκτελεστούν.
Οι

κανονισμοί

μπορούν

να

εγκριθούν

μέσω

ποικίλων

νομοθετικών
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διαδικασιών ανάλογα με το θέμα τους
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Οι κανονισμοί είναι κατά κάποιο τρόπο ισοδύναμοι με τις "πράξεις του
Κοινοβουλίου", υπό την έννοια ότι το περιέχομενό τους είναι δίκαιο και δεν
χρειάζεται να διαμεσολαβήσει το εθνικό σύστημα. Ως εκ τούτου, οι
κανονισμοί αποτελούν μία από τις ισχυρότερες μορφές του δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και απαιτείται μεγάλη προσοχή στη σύνταξη και
διατύπωση τους.
Όταν τεθεί σε ισχύ ένας κανονισμός, υπερισχύει όλων των εθνικών
νομοθεσιών που αφορούν το ίδιο αντικείμενο και η μεταγενέστερη εθνική
νομοθεσία πρέπει να είναι σύμφωνη και να γίνεται υπό το πρίσμα του
κανονισμού αυτού. Παράλληλα, απαγορεύεται στα κράτη μέλη να
αποκρύπτουν το άμεσο αποτέλεσμα των κανονισμών, ενώ συνήθως είναι
κοινή πρακτική και η θέσπιση νομοθεσίας που να ασχολείται με θέματα που
προκύπτουν από την έναρξη ισχύος ενός κανονισμού

84.

Rights:

Παλαιο-αγγλικό riht «αυτό που είναι ηθικά ορθό, καθήκον, υποχρέωση»,
επιπλέον «κανόνας συμπεριφοράς, νόμος ενός κράτους», επίσης «αυτό
που δικαιούται κάποιος, ορθότητα, αλήθεια, δίκαιη απαίτηση νομικό
δικαίωμα, προνόμιο», από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *regΣυσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Τα δικαιώματα κάθε ατόμου εντός της ΕΕ θεσπίστηκαν σε διαφορετικές
χρονικές στιγμές, με διαφορετικούς τρόπους και με διαφορετικές μορφές.
Για το λόγο αυτό, η ΕΕ αποφάσισε να διευκρινίσει τα δικαιώματα και να τα
συμπεριλάβει σε ένα ενιαίο έγγραφο, το οποίο ενημερώθηκε υπό το πρίσμα
των αλλαγών στην κοινωνία, της κοινωνικής προόδου και των
επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων.
Το έγγραφο αυτό είναι ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Χάρτα). Η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ
συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο έγγραφο τα θεμελιώδη δικαιώματα που
προστατεύονται στην ΕΕ.
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Η Χάρτα περιλαμβάνει δικαιώματα και ελευθερίες κάτω από έξι τίτλους:
•

Αξιοπρέπεια

•

Ελευθερίες

•

Ισότητα

•

Αλληλεγγύη

•

Δικαιώματα των Πολιτών και

•

Δικαιοσύνη

Η Χάρτα κατέστη νομικά δεσμευτική για την ΕΕ με την έναρξη ισχύος της
Συνθήκης της Λισαβόνας, τον Δεκέμβριο του 2009.
Ο «Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων» περιέχει 54 άρθρα, τα οποία
ορίζουν τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πιο αναλυτικά, κατοχυρώνει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στη
ζωή, την ακεραιότητα του άτομου, την ελευθερία της έκφρασης και της
συνείδησης.
Προωθεί επίσης την ισότητα ανδρών και γυναικών, το δικαίωμα στην
περιβαλλοντική προστασία κ.α.
Δικαιώματα στην ΕΕ

165

Η ΕΕ διασφαλίζει επίσης τα ευρύτερα συμφέροντα των καταναλωτών σε
τομείς όπως:
•

Θεμιτές επιχειρηματικές πρακτικές

•

Παραπλανητική διαφήμιση και διαφήμιση που δυσφημεί ανταγωνιστικά
προϊόντα (συγκριτική διαφήμιση)

•

Δείκτες τιμών και επισήμανση

•

Καταχρηστικές ρήτρες συμβάσεων

•

Πωλήσεις εξ αποστάσεως και κατ’ οίκον

•

Χρονομεριστική μίσθωση και οργανωμένες διακοπές

•

Δικαιώματα όσων ταξιδεύουν για αναψυχή ή για επαγγελματικούς
λόγους

ΕΕ και δικαιώματα των παιδιών
Η προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού είναι ένας από
τους στόχους της ΕΕ, ο οποίος απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα με
την συνθήκη της Λισαβόνας.
Συγκεκριμένα, το άρθρο 3 παράγραφος 3 της συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί πλέον ρητώς την ΕΕ να προωθεί την προστασία
των δικαιωμάτων του παιδιού. Τα δικαιώματα του παιδιού κατοχυρώνονται
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επίσης με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης[1]. Το άρθρο 24 του Χάρτη αναγνωρίζει ότι τα παιδιά είναι
ανεξάρτητοι και αυτοτελείς κάτοχοι δικαιωμάτων. Επίσης αναγορεύει το
υπέρτατο συμφέρον του παιδιού σε πρωταρχικό μέλημα των δημόσιων
αρχών και των ιδιωτικών οργανισμών.
Η προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού είναι επίσης αποτέλεσμα
διεθνών δεσμεύσεων.
Στο μέλλον, οι πολιτικές της ΕΕ, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τα
παιδιά, θα πρέπει να σχεδιάζονται, να εφαρμόζονται και να
παρακολουθούνται με γνώμονα την αρχή του υπέρτατου συμφέροντος του
παιδιού, η οποία διατυπώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της ΕΕ και στη UNCRC
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Safety:

Αρχές του 14ου αιώνα, από τo παλαιo-γαλλικό sauvete «ασφάλεια,
διασφάλιση, σωτηρία, εγγύηση», παλαιότερο salvetet (11ος αιώνας,
σύγχρονο γαλλικό sauveté), από το μεσαιωνικό λατινικό salvitatem
(ονομαστική salvitas), από το λατινικό salvus «ατραυμάτιστος, σε καλή
υγεία, ασφαλής» (από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *sol-" «ολόκληρος,
καλά διατηρημένος»)
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Στα εναέρια μέσα: Η πτήση είναι μία από τις ασφαλέστερες μορφές
μεταφοράς. Αντιμετωπίζοντας μια τεράστια αύξηση της εναέριας
κυκλοφορίας που προκύπτει από την επιτυχή υλοποίηση της ενιαίας
αγοράς αερομεταφορών, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διασφαλίζει ότι όλοι οι
ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να απολαύσουν το ίδιο υψηλό επίπεδο
ασφάλειας στον ουρανό. Η πολιτική αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ
προωθεί κανόνες που είναι οικονομικά αποδοτικοί και διευκολύνουν την
ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων, των υπηρεσιών και των ατόμων που
εμπλέκονται στην πολιτική αεροπορία.
Στον Εργασιακό χώρο: Το άρθρο 153 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει στην ΕΕ την εξουσία να εκδίδει οδηγίες
στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στο χώρο εργασίας. Η οδηγίαπλαίσιο, με το ευρύ πεδίο εφαρμογής της, καθώς και άλλες οδηγίες που
εστιάζονται σε συγκεκριμένες πτυχές της ασφάλειας και της υγείας στην
εργασία, αποτελούν τα βασικά στοιχεία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την
ασφάλεια και την υγεία.
Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να θεσπίζουν αυστηρότερους κανόνες για
την προστασία των εργαζομένων κατά τη μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ
στο εθνικό δίκαιο. Ως εκ τούτου, οι νομοθετικές απαιτήσεις στον τομέα της
ασφάλειας και της υγείας στην εργασία μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των
κρατών μελών της ΕΕ
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Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Στο πλαίσιο της πολυδιάστατης δράσης της ΕΕ, η ασφάλεια στη θαλάσσια,
η μεταφορά και το εμπόριο συγκαταλέγονται στους τομείς δράσεως και
πολιτικής των θεσμών της.
Η θαλάσσια επιτήρηση είναι απαραίτητη για τη δημιουργία θαλάσσιας
συνείδησης («γνωρίζοντας τι συμβαίνει στη θάλασσα»). Με τις ικανότητές
της στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών και της συλλογής
δεδομένων, η ΕΕ συμβάλλει στην ενίσχυση των δυνατοτήτων στη
θαλάσσια επιτήρηση, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού
συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR) και του κοινού
περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών (CISE) , καθώς και την
καταπολέμηση της πειρατείας εκτός Αφρικής.
Τι έχει πετύχει η ΕΕ στον τομέα των μεταφορών:
Χάρη στην πολιτική της ΕΕ, την τελευταία εικοσαετία, σημειώθηκε
σημαντική πρόοδος στον τομέα των μεταφορών στην Ευρώπη, που
οδήγησε σε Ασφαλέστερες αεροπορικές, θαλάσσιες και χερσαίες
μεταφορές:
•

Ο αριθμός των θανάτων στην Ευρώπη από τροχαία μειώθηκε στο μισό
μεταξύ 1992 και 2010 (από 70.000 σε 31.000). Μεταξύ 2010 και 2013,
ο αριθμός αυτός μειώθηκε περαιτέρω κατά 17%. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ
βρίσκεται κοντά στην επίτευξη του στόχου της για επιπλέον μείωση
κατά 50% των θανατηφόρων τροχαίων μέχρι το 2020

•

Οι μη ασφαλείς αεροπορικές εταιρείες απαγορεύεται να πετούν στην
Ευρώπη

•

Αυστηρότεροι κανόνες για την ασφάλεια στη θάλασσα προβλέπουν,
μεταξύ άλλων, αυστηρότερες επιθεωρήσεις των πλοίων, ποινές για τη
ρύπανση που προκαλείται λόγω σοβαρής αμέλειας και ταχύτερη
σταδιακή κατάργηση των δεξαμενόπλοιων μονού κύτους

•

Η ΕΕ εφαρμόζει πρότυπα ασφάλειας και προστασίας και χρηματοδοτεί
μόνο τα νέα έργα υποδομών που πληρούν τα πρότυπα αυτά

•

Η ΕΕ συνεργάζεται με οργανισμούς όπως ο Διεθνής Οργανισμός
Πολιτικής Αεροπορίας, και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός για την
προώθηση των προτύπων ασφάλειας και προστασίας παγκοσμίως
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86.

Salad:

Τέλη του 14ου αιώνα, από την παλαιο-γαλλική λέξη salade από τη λαϊκή
λατινική *salata, κυριολεκτικά σημαίνει «αλατισμένη», συντόμευση του
herba salata «αλατισμένα λαχανικά» (εποχιακά λαχανικά με άλμη,
δημοφιλές ρωμαϊκό φαγητό), από το θηλυκό της μετοχής παρακειμένου
του ρήματος *salare «αλατίζω», από το λατινικό sal (γενική salis»
«αλάτι», από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *sal. Η ολλανδική salade, η
γερμανική Salat, η σουηδική salat, η ρωσική salat προέρχονται από τις
ρομανικές γλώσσες
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Η σαλάτα σχετίζεται με τον τομέα της γεωργίας, την οποία η ΕΕ θεωρεί ως
βασικό τομέα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της
ανταγωνιστικότητάς της. Οι κανόνες της ΕΕ εφαρμόζονται καθ' όλο το
μήκος της τροφικής αλυσίδας. Όλα τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές που
παράγονται και πωλούνται στην ΕΕ είναι ανιχνεύσιμα καθ' όλη τη διαδρομή
"από το αγρόκτημα στο τραπέζι".
Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΕ δίνει έμφαση στη διασφάλιση της ασφάλειας των
τροφίμων, μέσα από κανόνες που τίθενται, προκειμένου να προστατέψει
την ανθρώπινη υγεία και τα συμφέροντα των καταναλωτών, με
αποτέλεσμα οι Ευρωπαίοι πολίτες να απολαμβάνουν ορισμένα από τα
υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας τροφίμων παγκοσμίως.
Σε αυτή τη προσπάθεια, η ΕΕ έχει δημιουργήσει την Ευρωπαϊκή Αρχή για
την Ασφάλεια των Τροφίμων.
Παρέχει εισοδηματική στήριξη στους αγρότες και εφαρμόζει προγράμματα
αγροτικής ανάπτυξης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες καθενός από τα
28 κράτη μέλη.
Παράλληλα, έχει υιοθετήσει κοινή γεωργική πολιτική που βοηθά τους
αγρότες να παράγουν επαρκείς ποσότητες τροφίμων για την Ευρώπη, ενώ
παράλληλα εξασφαλίζει την ασφάλεια των τροφίμων και προστατεύει το
περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων.
Η ΚΠΓ, η οποία αναδιαμορφώθηκε ριζικά το 2013 με στόχο να είναι πιο
θεμιτή, πιο πράσινη, πιο αποδοτική και πιο καινοτόμα, παραμένει τομέας
κρίσιμης σημασίας, συμβάλλοντας σε πιο βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς
170

αποκλεισμούς, πράγμα που αποτελεί καίριο στόχο της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020»
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Σύμφωνα με το άρθρο 114 της Συνθήκης, η νέα νομοθεσία επιδιώκει δύο
στόχους:
•

Να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική εσωτερική αγορά εξασφαλίζοντας
την ελεύθερη κυκλοφορία και ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλες
τις κατηγορίες υλικών γονιμοποίησης που σχετίζονται με μη λιπάσματα
σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ

•

Να υποστηριχθεί η ανταγωνιστικότητα των διαφόρων βιομηχανιών που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, ενώ παράλληλα
προβλέπει υψηλό επίπεδο υγείας, ασφάλειας, προστασία του
περιβάλλοντος και προστασία των καταναλωτών
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87.

Salary:

Τέλη του 13ου αιώνα, «αποζημίωση, πληρωμή», τακτική, περιοδική ή για
συγκεκριμένη υπηρεσία. Από το αγγλο-γαλλικό salarie, παλαιό γαλλικό
salaire «μισθός, αμοιβή, ανταμοιβή», από το λατινικό salarium «μισθός,
επιχορήγηση, σύνταξη» αρχικά «αμοιβή στρατιωτών για την αγορά
αλατιού», ονοματική χρήση του επιθέτου salarius «που σχετίζεται με το
αλάτι», από το ουσιαστικό sal (γενική salis), από την πρωτοινδοευρωπαϊκή ρίζα *sal «αλάτι»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων συνεπάγεται τη διαφορά
μεταξύ των αποδοχών των ανδρών και των γυναικών, παρότι τα άτομα και
των δύο φύλων εκτελούν την ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι
θεμελιώδες δικαίωμα. Αποτελεί επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την
επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. για οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση,
κοινωνική συνοχή και ανταγωνιστικότητα.
Η εξάλειψη των διαφορών στις αμοιβές των δύο φύλων αποτελεί
προτεραιότητα της Ε.Ε. από παλιά. Η δέσμευση της ΕΕ να εξαλείψει το
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χάσμα ανάγεται στη Συνθήκη της Ρώμης το 1957.
Σήμερα, η νομική βάση για τη δράση της ΕΕ υπάρχει στη Συνθήκη της
Λισαβόνας μαζί με τη δέσμευση για ισότητα των δύο φύλων που υπάρχει
στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η εξάλειψη των διαφορών στις
αμοιβές των δύο φύλων μέσω νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων
είναι πρωταρχικός στόχος της «Στρατηγικής για την ισότητα μεταξύ
γυναικών και ανδρών (2010-2015)» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η στρατηγική προβλέπει ενέργειες σε πέντε τομείς: την οικονομία και την
αγορά εργασίας, την ίση αμοιβή, την ισότητα στις ανώτερες θέσεις, την
καταπολέμηση της βίας που συνδέεται με το φύλο, και την προώθηση της
ισότητας
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει ένα ευρύ και συνεκτικό σύνολο
δραστηριοτήτων για την αντιμετώπιση των αμοιβών μεταξύ των δύο
φύλων.
Έχουν εντοπιστεί οκτώ κύριοι άξονες δράσης:
•

Ενδυνάμωση και εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών για τα
δύο φύλα

•

Καταπολέμηση του διαχωρισμού σε επαγγέλματα και τομείς

•

Πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση του κάθετου διαχωρισμού

•

Αντιμετώπιση της ποινής περίθαλψης

•

Καλύτερη αξιοποίηση των δεξιοτήτων, των προσπαθειών και των
ευθυνών των γυναικών

•

Καταπολέμηση των ανισοτήτων και των στερεοτύπων

•

Συνεχής ενημέρωση σχετικά με το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ των
φύλων

•

Ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων για την αντιμετώπιση των διαφορών
στις αμοιβές των δύο φύλων

173

88.

Sales:

Στα παλαιά αγγλικά sala «πώληση, πράξη πώλησης», από σκανδιναβική
πηγή, όπως το αρχαίο νορβηγικό sala, από το πρωτογερμανικό *salo
(πηγή, επίσης, του παλαιoγερμανικού sala, του σουηδικού salu, του
δανέζικου salg), από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *sal- «πιάνω,
παίρνω»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Εάν τα προϊόντα πληρούν τους εναρμονισμένους κανόνες της ΕΕ, μπορούν
να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να
τεθεί κανένας περιορισμός, όπως π.χ. στην ποσότητα των πωλήσεων.
Οι εναρμονισμένοι κανόνες της ΕΕ βασίζονται σε μια σειρά προϋποθέσεις,
που αποσκοπούν στην προστασία των καταναλωτών, της δημόσιας υγείας
και του περιβάλλοντος
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με τη πώληση καταναλωτικών αγαθών και
των συναφών εγγυήσεων, αποσκοπεί στην εναρμόνιση των τμημάτων του
δικαίου των συμβάσεων για τις πωλήσεις των καταναλωτών που αφορούν
νομικές εγγυήσεις και, σε μικρότερο βαθμό, τις εμπορικές εγγυήσεις
Αγορές: Τα δικαιώματα του καταναλωτή
Όταν Ευρωπαίος πολίτης αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες σε οποιαδήποτε
χώρα της ΕΕ, έχει τα ίδια δικαιώματα καταναλωτή όσον αφορά σε:
•

Πληροφορίες για τις συμβάσεις

•

Τιμολόγηση και πληρωμές

•

ΦΠΑ – Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

•

Αποστολή και παράδοση

•

Εγγυήσεις και επιστροφές

Επίλυση διαφορών καταναλωτών:
Σε περίπτωση προβλήματος με προϊόν ή υπηρεσία που αγοράστηκε σε
άλλη χώρα της ΕΕ, ανεξάρτητα αν η αγορά έγινε ηλεκτρονικά ή σε
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κατάστημα, υπάρχουν πολλοί τρόποι για επανόρθωση:
•

Άτυπη επίλυση διαφορών: αρχικά, ίσως θέλετε να διερευνήσετε
τρόπους διευθέτησης της διαφοράς απευθείας με τον έμπορο, ή με τη
βοήθεια οργάνωσης καταναλωτών στη χώρα σας.

•

Εξωδικαστικές διαδικασίες: μπορείτε να επιχειρήσετε να λύσετε το
πρόβλημά σας μέσω εναλλακτικής ή ηλεκτρονικής διαδικασίας
επίλυσης.

•

Επίσημη δικαστική διαδικασία: η διαδικασία μικροδιαφορών και η
διαταγή πληρωμής μπορούν να σας βοηθήσουν στην επιστροφή
χρημάτων από έμπορο άλλης χώρας της ΕΕ
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89.

Salmon:

Αρχές του 13ου αιώνα, από την αγγλο-γαλλική λέξη salmon (σύγχρονη
Γαλλική saumon), από το λατινικό salmonem (ονομαστική salmo)
«σολομός», πιθανώς αρχικά «άλτης» από salire «πηδώ», μερικοί την
απορίπτουν ως λαϊκή ετυμολογία. Μια άλλη θεωία ανάγει τη λέξη στην
Κελτική. Αντικαταστάθηκε από το παλαιο-αγγλικό laex, από την πρωτοινδοευρωπαϊκή ρίζα *lax, η πιο συνηθισμένη λέξη για το ψάρι αυτό
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Ο σολωμός είναι ένα ψάρι ιθαγενές στις ακτές του Βόρειου Ατλαντικού και
στους ποταμούς που εκβάλουν σε αυτόν.
Ο αλιευτικός κλάδος της ΕΕ είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος στον κόσμο.
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Η ταχεία αύξηση της παραγωγής σολομού οδήγησε στον κορεσμό της
αγοράς στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Η κρίση αυτή επέφερε σημαντική
αναδιάρθρωση του τομέα.
Η μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ, η οποία τέθηκε σε
ισχύ τον Ιανουάριο του 2014, έχει τους ακόλουθους στόχους: εξασφάλιση
ικανοποιητικού επιπέδου εισοδήματος για τους αλιείς και ταυτόχρονα
τερματισμό της υπεραλίευσης και της εξάντλησης των αλιευτικών
αποθεμάτων
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Οι εκστρατείες της ΕΕ, Blue Growth και EUCampaign αποσκοπούν στο να
συντονίσουν τον ρόλο της υδατοκαλλιέργειας για τους πολίτες της ΕΕ και
να περάσουν το μήνυμα όσον αφορά στην υδατοκαλλιέργεια.
Τέσσερις τομείς προτεραιότητας εντοπίστηκαν σε διαβούλευση με όλους
τους ενδιαφερόμενους φορείς:
•

Μείωση του διοικητικού φόρτου

•

Βελτίωση της πρόσβασης στο χώρο και το νερό

•

Την αύξηση της ανταγωνιστικότητας

•

Εκμετάλλευση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων λόγω υψηλών
προδιαγραφών ποιότητας, υγείας και περιβάλλοντος
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90.

Satellite:

1540, «οπαδός ή συνοδός ανώτερου ατόμου», από το μεσαιωνικό γαλλικό
satellite (14ος αιώνας), από το λατινικό satellitem (ονομαστική satelles)
«συνοδός, σύντροφος, συνεργός, βοηθός», ίσως από το ετρουσκικό satnal
ή σύνθετο από τις ρίζες *satro- «πλήρης, αρκετός» + *leit- «πηγαίνω»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Το Galileo είναι το πολιτικό παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης
της Ευρώπης. Θα επιτρέπει στους χρήστες όλου του κόσμου να γνωρίζουν
την ακριβή θέση τους σε χρόνο και χώρο με μεγάλη ακρίβεια και
αξιοπιστία. Μόλις ολοκληρωθεί, το σύστημα θα αποτελείται από 24
επιχειρησιακούς δορυφόρους και την υποδομή εδάφους για την παροχή
υπηρεσιών εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και χρονισμού.
Το πρόγραμμα Galileo χρηματοδοτείται και ανήκει στην ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη γενική ευθύνη για το πρόγραμμα, τη
διαχείριση και την επίβλεψη της εφαρμογής όλων των δραστηριοτήτων του
προγράμματος.
Η ανάπτυξη του Galileo, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της νέας γενιάς
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συστημάτων και η τεχνική ανάπτυξη των υποδομών, αποτελούν τομέα
ευθύνης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).
Οι φάσεις σχεδίασης, ανάπτυξης και σε τροχιά πραγματοποιήθηκαν από
την ESA και συγχρηματοδοτήθηκαν και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Η Ευρώπη είναι ήδη ένας σημαντικός παγκόσμιος διαστημικός παίκτης.
Έχει μια ισχυρή και ανταγωνιστική βιομηχανία, π.χ. για δορυφόρους,
εκτοξευτήρες και συναφείς υπηρεσίες / επιχειρήσεις. Η ευρωπαϊκή
διαστημική βιομηχανία απασχολεί πάνω από 230.000 επαγγελματίες και
δημιουργεί προστιθέμενη αξία που εκτιμάται σε 46-54 δισεκατομμύρια
ευρώ. Επίσης, η Ευρώπη κατασκευάζει το ένα τρίτο όλων των δορυφόρων
του κόσμου.
Με τους 18 δορυφόρους που βρίσκονται σήμερα σε τροχιά και άνω των 30
προγραμματισμένων για τα επόμενα 10-15 χρόνια, η ΕΕ είναι επίσης ο
μεγαλύτερος θεσμικός πελάτης για υπηρεσίες εκτόξευσης στην Ευρώπη.
Η Επιτροπή θα συγκεντρώσει τις ανάγκες σε υπηρεσίες εκτόξευσης των
προγραμμάτων της ΕΕ και θα ενεργήσει ως έξυπνος πελάτης ευρωπαϊκών
αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων εκτόξευσης.
Εκτός από τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη και την ESA, η
Επιτροπή εξετάζει πάντα τρόπους υποστήριξης τέτοιων διευκολύνσεων
στους τομείς αρμοδιότητάς της, για παράδειγμα μέσω των συμβάσεών της
για υπηρεσίες εκτόξευσης ή άλλων χρηματοδοτικών μέσων, εφόσον αυτό
ανταποκρίνεται στους στόχους ή τις ανάγκες της πολιτικής της ΕΕ.
Στο μέλλον, οι Ariane 6 και Vega C θα αντικαταστήσουν προοδευτικά τον
σημερινό στόλο, με σημαντική μείωση του κόστους για την πρόβλεψη του
προβλεπόμενου χώρου.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει επίσης να υποστηρίζει τις
προσπάθειες στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, ιδίως για να
εξασφαλίσει την ικανότητα της Ευρώπης να αντιδρά και να προλαμβάνει
αλλαγές.
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91.

Society:

1530, «συντροφικότητα, φιλική σχέση με άλλους», από το παλαιό γαλλικό
societe «όμιλος» (12ος αιώνας, σύγχρονο γαλλικό société), από το λατινικό
societatem (ονομαστική societas) «αδελφότητα, ένωση, κοινότητα», από
το επίθετο socius «σύντροφος, σύμμαχος», από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή
ρίζα *sokw-yo-, παράγωγο της απλής ρίζας *sekw- «έπομαι, ακολουθώ»
Με τον όρο κοινωνία των πολιτών εννοούνται μορφές κοινωνικής
δράσης ατόμων ή ομάδων που δεν συνδέονται ούτε διοικούνται από το
κράτος.
Ως οργανωτική δομή υπηρετεί την εφαρμογή δημοκρατικών διαδικασιών
για το κοινωνικό συμφέρον και αναλαμβάνει τον ρόλο του διαμεσολαβητή
ανάμεσα στους πολίτες
Εκπρόσωπος της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, είναι η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
Στο άρθρο 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο
ρόλος της κοινωνίας των πολιτών είναι αναγνωρισμένος και αναγκαίος για
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την ορθή διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του ανοικτού
διαλόγου με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, στις οποίες
περιλαμβάνονται: κοινωνικοί εταίροι, μη κυβερνητικές οργανώσεις και
οργανώσεις βάσης, όπως είναι η νεολαία.
Ο ειδικός ρόλος των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών για την εύρυθμη
λειτουργία της Ένωσης, διατυπώνεται στις Συνθήκες, τις εκδόσεις της
Επιτροπής, καθώς και στις γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) και της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ)
Η Συνθήκη ΕΕ αναγνωρίζει δύο μορφές αρμοδιότητας των κοινωνικών
εταίρων, μέσω των οποίων συμμετέχουν στα κοινοτικά πεπραγμένα: από
τη μια μεριά ένα ρόλο συμβουλευτικό στις αποφάσεις της Επιτροπής και
από την άλλη ένα ρόλο ρυθμιστικό, μέσω του οποίου μπορούν να
παράγουν κανόνες κοινοτικού δίκαιου.
Μέσω του διάλογου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις οργανώσεις της
κοινωνίας πολιτών, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις συμβάλλουν στην
προώθηση της συμμετοχικής δημοκρατίας, την εφαρμογή των ευρωπαϊκών
πολιτικών και τη μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος.
Φορείς της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών (κοινωνικοί εταίροι,
οργανώσεις των καταναλωτών, περιβαλλοντικές οργανώσεις κλπ.)
αποκτούν ρυθμιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής της Ένωσης.
Η οργανωμένη κοινωνία πολιτών περιλαμβάνει
•

Τους κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και
ομοσπονδίες εργοδοτών

•

Τις ενώσεις, που εκπροσωπούν κοινωνικά και οικονομικά συμφέροντα,
που διαφοροποιούνται από εκείνα των κοινωνικών εταίρων, όπως είναι
οι ενώσεις καταναλωτών

•

Τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), όπως οι περιβαλλοντικές
οργανώσεις, φιλανθρωπικές οργανώσεις, οργανώσεις για τα ανθρώπινα
δικαιώματα κ.α.

•

Τις οργανώσεις βάσης, όπως οι οργανώσεις νέων, οι οικογενειακές
ενώσεις, οι ενώσεις της τοπικής κοινωνίας κα.

•

Τις θρησκευτικές κοινότητες
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92.

Solidarity:

1829, από την Γαλλική λέξη solidarité που σημαίνει «κοινωνία
συμφερόντων και ευθυνών, αμοιβαία υπευθυνότητα», νεολογισμός της
"Encyclopédie" (1765), από το επίθετο solidaire που σημαίνει
«αλληλοεξαρτώμενος, πλήρης, ολόκληρος», από τη λέξη solide, από το
λατινικό solidus «σταθερός, ολόκληρος, αδιαίρετος, αξιόπιστος» από την
πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *sol-ido- από την πρωτότυπη ρίζα *sol«ολόκληρος» (πηγή επίσης της Ελληνικής λέξης όλος)
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Η αρχή της αλληλεγγύης αποτελεί θεμέλιο λίθο του ευρωπαϊκού
οικοδομήματος. Ειδικότερα, η αλληλεγγύη συνεισφέρει στη δημιουργία και
ενίσχυση του συστήματος της Ένωσης, μέσω της αλληλεγγύης των
πολιτών και των κρατών μελών της, αλλά και στην προώθηση των στόχων
της Ένωσης στις διεθνείς σχέσεις και γενικότερα της ανθρωπότητας, μέσα
από την αλληλεγγύη της Ευρώπης με «τον υπόλοιπο κόσμο».
Σε αυτό το πλαίσιο:
•

Η αρχή της αλληλεγγύης αποτελεί βασικό άξονα σημαντικών πολιτικών
της ΕΕ όπως του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, της
Οικονομικής Πολιτικής, της Πολιτικής Ενέργειας, των Ευρωπαϊκών
Εξωτερικών Σχέσεων και της Μετανάστευσης.

•

Η αλληλεγγύη αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ σε συνδυασμό με την
κοινωνική συνοχή, την κοινωνική πρόοδο και την προστασία στα κράτη
μέλη. Η ΕΕ έχει θεσπίσει σε αυτή τη κατεύθυνση, τον Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ κατοχυρώνοντας τα κοινωνικά
δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Επίσης έχει διαμορφώσει πολιτική
κοινωνικής συνοχής για την προώθηση των στόχων της.

•

Σημασία δίνεται στις δυνατότητες απασχόλησης των νέων στην
Ευρώπη. Από το 2013 έχει δημιουργηθεί το Πρόγραμμα «Εγγύηση για
Νέους» βάσει του οποίου προβλέπονται μέτρα για την απασχόληση
νέων 25 ετών. Παράλληλα, έχει συσταθεί το δίκτυο EURES για την
κινητικότητα και απασχόληση των Ευρωπαίων εργαζομένων σε μία άλλη
χώρα της ΕΕ (ενδεικτικά το 2013 αναρτήθηκαν περίπου 1.900.000
αγγελίες για κενές θέσεις εργασίας).
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•

Η ΕΕ δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μέσω του οποίου
νέοι ηλικίας 18-30 ετών μπορούν να λάβουν μέρος σε εθελοντικές ή
επαγγελματικές
τοποθετήσεις
για
διάστημα
2-12
μηνών
σε
προγράμματα διαφόρων αντικειμένων. Με τον τρόπο αυτό οι
συμμετέχοντες συμβάλλουν προς όφελος κοινοτήτων ή ατόμων σε όλη
την Ευρώπη, αποκτώντας παράλληλα επαγγελματικές δεξιότητες και
προϋπηρεσία.

•

Η ΕΕ παρέχει και διεθνή αλληλεγγύη, αποτελώντας τον μεγαλύτερο
δωρητή βοήθειας σε κρίσιμες καταστάσεις που χρήζουν συνδρομής και
συλλογικής δράσης. Η διεθνής ασφάλεια αποτελεί κυρίαρχη
προτεραιότητα της ΕΕ, όχι μόνο στο ευρωπαϊκό αλλά και στο διεθνές
στερέωμα, με σκοπό τη διασφάλιση της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Διεθνής Αλληλεγγύη
H Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να βοηθά τα θύματα ανθρωπογενών
και φυσικών καταστροφών σε ολόκληρο τον κόσμο. Συνδράμει πάνω από
120 εκατομμύρια άτομα κάθε χρόνο.
Από κοινού με τα κράτη μέλη της, η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός
ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως. Ωστόσο, η βοήθεια που χορηγεί η ΕΕ
ισοδυναμεί με λιγότερο από το 1% του ετήσιου προϋπολογισμού της
δηλαδή, με μόλις 2 ευρώ ανά πολίτη.
Η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει τη νομική βάση για τη βοήθεια.
Στόχος είναι η στήριξη ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, θρησκείας, φύλου ή εθνοτικής
καταγωγής. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να πρωτοστατεί στην παροχή βοήθειας σε
περιπτώσεις καταστροφών
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93.

Statistics:

1770, «η επιστήμη που ασχολείται με δεδομένα σχετικά με την κατάσταση
ενός κράτους ή μιας κοινότητας», από τη γερμανική λέξη Statistik, που
έγινε δημοφιλής και ίσως δημιουργήθηκε το 1748 από τον Γερμανό
πολιτικό επιστήμονα Gottfried Aschenwall (1719-1772), από το
νεολατινικό statisticum (collegium) «(διάλεξη) για κρατικές υποθέσεις»,
από το ιταλικό statista «ειδικός στην πολιτική», από το λατινικό status
«θέση, τόπος, τάξη, ρύθμιση», μεταφορικά «δημόσια τάξη, κοινοτική
οργάνωση», ουσιαστικό της δράσης από τη μετοχή παρακειμένου του
ρήματoς stare «στέκω», από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *sta- «στέκω,
κάνω κάτι σταθερό ή είμαι σταθερός»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Η Eurostat είναι η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
βρίσκεται στο Λουξεμβούργο. Αποστολή της είναι να παρέχει υψηλής
ποιότητας στατιστικά στοιχεία για την Ευρώπη. Κατά την εκπλήρωση της
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αποστολής της, η Eurostat προωθεί τις ακόλουθες αξίες: σεβασμό και
εμπιστοσύνη, προαγωγή της αριστείας, προώθηση της καινοτομίας,
προσανατολισμός προς την υπηρεσία, επαγγελματική ανεξαρτησία.
Αναζητώντας τρόπους για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των
υπηρεσιών της, η Eurostat κέρδισε το Νοέμβριο του 2016 το Ευρωπαϊκό
Ίδρυμα για τη Διαχείριση της Ποιότητας.
Η παροχή στατιστικών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που να επιτρέπουν
συγκρίσεις μεταξύ χωρών και περιφερειών αποτελεί βασικό καθήκον της
ΕΕ προς τα κράτη-μέλη. Οι δημοκρατικές κοινωνίες δε λειτουργούν σωστά
χωρίς μια σταθερή βάση αξιόπιστων και αντικειμενικών στατιστικών. Από
τη μια πλευρά, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ, στα κράτη
μέλη, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις επιχειρήσεις χρειάζονται
στατιστικές για να λάβουν αυτές τις αποφάσεις. Από την άλλη πλευρά, το
κοινό και τα μέσα ενημέρωσης χρειάζονται στατιστικά στοιχεία για μια
ακριβή εικόνα της σύγχρονης κοινωνίας και για να αξιολογήσουν την
απόδοση πολιτικών και άλλων. Φυσικά, οι εθνικές στατιστικές
εξακολουθούν να είναι σημαντικές για εθνικούς σκοπούς στα κράτη μέλη,
ενώ οι στατιστικές της ΕΕ είναι απαραίτητες για αποφάσεις και αξιολόγηση
σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Η Eurostat προσφέρει μια σειρά από σημαντικά και ενδιαφέροντα στοιχεία
που οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις, ο εκπαιδευτικός τομέας, οι
δημοσιογράφοι και το κοινό μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την εργασία
και την καθημερινότητά τους.
Με την ανάπτυξη των κοινοτικών πολιτικών, ο ρόλος της Eurostat έχει
αλλάξει. Σήμερα, η συλλογή δεδομένων για την ΟΝΕ και η ανάπτυξη
στατιστικών συστημάτων στις υποψήφιες χώρες για ένταξη στην ΕΕ είναι
πιο σημαντικά από ότι πριν δέκα χρόνια
94.

Stereotype:

Το γαλλικό stéréotype, ως επίθετο, είναι όρος της τυπογραφίας. Η σημασία
«εικόνα που διαιωνίζεται χωρίς αλλαγή» καταγράφεται για πρώτη φορά
1850. Η σημασία "προκατειλημμένη και υπεραπλουστευμένη έννοια των
χαρακτηριστικών ενός ατόμου ή μιας ομάδας» εμφανίζεται για πρώτη φορά
το 1922
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
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Το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει
ότι σε όλες τις δραστηριότητές της, η Ένωση επιδιώκει την εξάλειψη των
ανισοτήτων και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Από το 1995, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τρία ψηφίσματα σχετικά
με τα δικαιώματα των γυναικών ως συνέχεια της διάσκεψης.
Το 2000 ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην
πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου, το 2005 ενέκρινε το ψήφισμα για το
Πεκίνο + 10 και το 2010 ενέκρινε το ψήφισμα για το Πεκίνο + 15.
Επιπλέον, στις 3 Σεπτεμβρίου 2008, η Επιτροπή εξέδωσε ψήφισμα σχετικά
με τον τρόπο με τον οποίο το μάρκετινγκ και η διαφήμιση επηρεάζουν την
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
«σε όλες τις δραστηριότητές της, η Ένωση επιδιώκει την εξάλειψη των
ανισοτήτων και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών»

95.

Synthesis:
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1610, «συλλογιστική λογική» από τη λατινικό synthesis «συλλογή,
σύνθεση (ενός φαρμάκου), από το ελληνικό σύνθεσις, από το συντιθέναι,
συν + τιθέναι «τοποθετώ μαζί», αναδιπλασιασμένος τύπος από την πρωτοινδοευρωπαϊκή ρίζα *dhe- «θέτω, τοποθετώ» Από το 1733 ως «σύνδεση
τμημάτων σε ένα σύνολο». Στη μεσαιωνική Αγγλική εμφανίζεται ο τύπος
sintecis (μέσα 15ου αιώνα)
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Κατά τον πολυεπίπεδο τρόπο διακυβέρνησης, το πολιτικό σύστημα της ΕΕ
εμφανίζει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τα εθνικά πολιτικά συστήματα.
Στη διαδικασία χάραξης πολιτικής όμως, συμμετέχει μια ευρύτερη ομάδα
φορέων αντί για μόνο εθνικά στελέχη.
Σύμφωνα με τους Marks και Hooghe, «η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση
εμφανίζεται όταν εμπειρογνώμονες από διάφορες βαθμίδες κυβερνήσεων
μοιράζονται το καθήκον της θέσπισης κανονισμών και διαμόρφωσης
πολιτικής, συνήθως σε συνδυασμό με συναφείς ομάδες συμφερόντων».
Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση θεωρεί την ευρωπαϊκή πολιτική ως
αποτέλεσμα διαρκούς συντονισμού σε διάφορα εδαφικά επίπεδα,
συμπεριλαμβανομένου ενός υπερεθνικού, εθνικού, περιφερειακού και
τοπικού επιπέδου.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της σχέσης μεταξύ αυτών των διαφορετικών
βαθμίδων είναι η αλληλοεπικάλυψη και η αλληλεξάρτηση. Ωστόσο, αυτή η
αλληλεπίδραση απεικονίζει μόνο την κάθετη διάσταση της ευρωπαϊκής
πολιτικής
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Η θεωρία της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης προτείνει επίσης την ύπαρξη
μιας δεύτερης, οριζόντιας διάστασης. Ως εκ τούτου, ο συντονισμός δεν
πραγματοποιείται μόνο σε διαφορετικά εδαφικά επίπεδα αλλά και εντός
αυτών.
Το αποτέλεσμα είναι μια πολύπλοκη διαδικασία αλληλοεπικάλυψης που
περιλαμβάνει πολλούς παράγοντες που διαμορφώνουν την τελική
παραγωγή ανάλογα με τις ατομικές ιδιότητες (απαιτήσεις, συμφέροντα,
πόρους και ικανότητες).
Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο Stubbs: "Μια προοπτική πολυεπίπεδης
διακυβέρνησης αναγκάζει μία χώρα να αντιμετωπίσει τις διαδικασίες της
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υπερεθνικοποίησης, της αποκέντρωσης και της διασποράς της εξουσίας ως
δυνητικά ταυτόχρονες, αντί να ασχοληθεί με πολύ στενές, γραμμικές
συζητήσεις σχετικά με την επιρροή ή την έλλειψη επιρροής, των διεθνών
οργανισμών’’

Τ
96.

Technology:

1610, «πραγματεία για μια τέχνη ή τις τέχνες», από την Ελληνική λέξη
τεχνολογία «συστηματική επεξεργασία μιας τέχνης ή τεχνικής», αρχικά
αναφερόταν στη γραμματική, από τα μορφήματα τεχνο- + λογία. Ο όρος
High technology «υψηλή τεχνολογία» μαρτυρείται από το 1964. ||
Techno: Μόρφημα που σημαίνει «τέχνη, δεξιότητα», αργότερα «τεχνική,
τεχνολογία», από τη λατινοποιημένη μορφή του ελληνικού τεχνο-, από
την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *teks- «υφαίνω»,επίσης «κατασκευάζω» ||
-logy: παραγωγικό γραμματικό μόρφημα με τις σημασίες «ομιλία,
συζήτηση, πραγματεία, δόγμα, θεωρία, επιστήμη», από το ελληνικό -λογία
(συχνά μέσω του γαλλικού -logie και του μεσαιωνικού λατινικού -logia),
από τη ρίζα του λέγειν «μιλώ», από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *leg«συλλέγω, συγκεντρώνω» με παράγωγα που σημαίνουν «μιλώ» («επιλέγω
λέξεις»)
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Τον Ιανουάριο του 2014, η ΕΕ εγκαινίασε το νέο 7ετές ερευνητικό
πρόγραμμα, το "Horizon 2020" English (en).
Σχεδόν 80 δισ. ευρώ προερχόμενα από πόρους της ΕΕ θα διατίθενται μέχρι
το 2020, πέρα από τις ιδιωτικές και εθνικές δημόσιες επενδύσεις που θα
προσελκύσουν τα χρήματα αυτά. Το πρόγραμμα συνδυάζει όλα τα είδη των
διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων υπέρ της έρευνας και της καινοτομίας.
Στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:
•

Να ενισχυθεί η θέση της ΕΕ στον τομέα της επιστημονικής έρευνας
(πόροι ύψους 24,4 δισ. ευρώ – εκ των οποίων 13 δισ. ευρώ για το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

•

Να ενισχυθεί η βιομηχανική καινοτομία (17 δισ. ευρώ) - το ποσό αυτό
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περιλαμβάνει επενδύσεις σε βασικές τεχνολογίες, μεγαλύτερη πρόσβαση
σε κεφάλαια και στήριξη των μικρών επιχειρήσεων
•

Να αντιμετωπιστούν σημαντικά κοινωνικά ζητήματα, όπως η κλιματική
αλλαγή, οι βιώσιμες μεταφορές, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η
ασφάλεια των τροφίμων και η επισιτιστική ασφάλεια, η γήρανση του
πληθυσμού (24,4 δισ. ευρώ)

Επιπλέον, το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" θα επιδιώξει:
•

Οι τεχνολογικές ανακαλύψεις να μετατρέπονται σε βιώσιμα προϊόντα με
πραγματικές εμπορικές δυνατότητες, μέσω της δημιουργίας εταιρικών
σχέσεων με τη βιομηχανία και τις δημόσιες αρχές

•

Να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία για την έρευνα και την καινοτομία,
καλώντας σε συμμετοχή τρίτες χώρες και φορείς

•

Να αναπτύξει περαιτέρω τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας

Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Εκτός από το Horizon 2020, η ΕΕ συμβάλει με την παρουσία και άλλων
μέσων και πολιτικών όπως:
•

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), υπηρεσία της Επιτροπής η οποία
παρέχει ανεξάρτητη, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στις πολιτικές
της ΕΕ

•

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (EΣΕ), το οποίο στηρίζει κυρίως
φιλόδοξα και πρωτοποριακά ερευνητικά σχέδια

•

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός ‘Έρευνας (ΕΟΕ), ο οποίος διαχειρίζεται το
ήμισυ περίπου των επιχορηγήσεων έρευνας που χρηματοδοτεί η ΕΕ

•

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME),
ο οποίος διαχειρίζεται πολλά προγράμματα της ΕΕ για τη στήριξη των
επιχειρήσεων

•

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA), ο οποίος
διαχειρίζεται την υλοποίηση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών της
ΕΕ

•

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, το οποίο
δημιουργεί εταιρικές σχέσεις μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών
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ιδρυμάτων και φορέων έρευνας/καινοτομίας, τις λεγόμενες "κοινότητες
γνώσης και καινοτομίας"

97.

Train:

Αρχές του 14ου αιώνα, «παρατείνω, καθυστερώ», «το τελειωμένο μέρος
φούστας ή μανδύα», επίσης «ακολουθία, πομπή», από το παλαιο-γαλλικό
train «τροχιά», από το ρήμα trainer «σύρω», από το λαϊκό λατινικό
*traginare, εκτεταμένος τύπος του *tragere «σέρνω», αναδρομικός
σχηματισμός από το tractus, μετοχή παρακειμένου του λατινικού trahere
«τραβώ, σέρνω»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Το τρένο αποτελεί σήμερα κυρίαρχο μέσο κατηγορίας μεταφορών, των
σιδηροδρομικών μεταφορών. Τα τελευταία 25 χρόνια, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει αναλάβει δράση, προτείνοντας την αναδιάρθρωση της
ευρωπαϊκής αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών για την ενίσχυση των
σιδηροδρόμων σε σχέση με άλλους τρόπους μεταφοράς, μέσα από το
άνοιγμα της αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών στον ανταγωνισμό, στη
βελτίωση της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας των εθνικών δικτύων
και στην ανάπτυξη υποδομής σιδηροδρομικών μεταφορών, προκειμένου να
αναπτυχθεί ένας ισχυρός και ανταγωνιστικός κλάδος σιδηροδρομικών
μεταφορών.
Σιδηροδρομικές μεταφορές: κάθε σιδηροδρομική εταιρεία που διαθέτει
άδεια, μπορεί τώρα να παρέχει υπηρεσίες οπουδήποτε στην ΕΕ. Το
σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας έχει αυξηθεί ραγδαία τα
τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να εξοικονομούν οι ταξιδιώτες χρόνο και
χρήμα. Σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλες βελτιώσεις
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Η ΕΕ διαθέτει σιδηροδρομικό δίκτυο μεγαλύτερο των 215.000 χλμ., με
εκτεταμένες διεθνείς υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών.
Σε ορισμένες χώρες υπάρχουν πάνω από 7300 χλμ γραμμών υψηλής
ταχύτητας που συνδέουν σημαντικές ευρωπαϊκές πόλεις στις οποίες τα
τρένα αναπτύσσουν ταχύτητα έως 350 χλμ/ώρα. Το σιδηροδρομικό δίκτυο
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της ΕΕ συνεχίζει ακόμα να επεκτείνεται.
Τα σχέδια για τη χορήγηση δωρεάν εισιτηρίου τρένων Interrail από την
ηλικία των 18 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έλαβαν το πράσινο φως από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ένα πιλοτικό πρόγραμμα που πρόκειται να
ξεκινήσει το 2018.
Τα εισιτήρια Interrail θα επιτρέψουν στους κατόχους τους να απολαύσουν
απεριόριστα ταξίδια σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για
ορισμένο χρονικό διάστημα.
Άλλοι τρόποι μεταφοράς θα διατεθούν στις χώρες-μέλη που
καλύπτονται από το Interrail, όπως η Λετονία, η Κύπρος και η Μάλτα

δεν
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98.

Thermal energy:

1756, «που σχετίζεται με θερμές πηγές», από το γαλλικό thermal (Buffon),
από τo ελληνικό θέρμη «ζέστη, πυρετός», από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή
ρίζα *gwher- «θερμαίνω, ζεσταίνω»

V
99.

Values:

1300, «τιμή ίση με την εγγενή αξία ενός πράγματος», από το παλαιογαλλικό value «αξία, τιμή, ηθική αξία, φήμη», ουσιαστικοποιημένο επίθετο,
το θηλυκό της μετοχής παρακειμένου του ρήματος valoir «αξίζω», από το
λατινικό valere «είμαι ισχυρός, έχω αξία», από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή
ρίζα *wal «είμαι ισχυρός»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
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Οι θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο σεβασμός της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και του κράτους δικαίου. Αυτές
οι αξίες ενώνουν όλα τα κράτη μέλη - όποια χώρα δεν αναγνωρίζει αυτές
τις αξίες δεν μπορεί να ανήκει στην Ένωση.
Ο κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να υπερασπιστεί αυτές τις
αξίες στην Ευρώπη και να προωθήσει την ειρήνη και την ευημερία των
πολιτών.
Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει να διασφαλίσει
ότι οι αξίες αυτές θα υλοποιηθούν στη νομοθεσία της ΕΕ.
Τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι πλουραλιστικά. Κανείς δεν μπορεί να υφίσταται
διακρίσεις. Αντίθετα, οι άνθρωποι και οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι πρέπει
να σέβονται τους άλλους και να είναι ανεκτικοί. Όλοι πρέπει να
αντιμετωπίζονται δίκαια. Τα δικαιώματα των μειονοτήτων πρέπει να
γίνονται σεβαστά. Επίσης, η ισότητα μεταξύ ανδρών και ανδρών είναι
αναγκαία.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται και για την κοινωνική ισότητα, αναπτύσσει
την κοινωνική ασφάλιση και προσπαθεί να προστατεύσει τους πιο
αδύναμους. Επιδιώκει να αποτρέψει τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις
διακρίσεις.
Όλες αυτές οι θεμελιώδεις αξίες ορίζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας
(2009). Η Συνθήκη της Λισαβόνας επιβεβαίωσε επίσημα τα καθολικά
δικαιώματα των πολιτών καθώς και τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά
δικαιώματα. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων απαγορεύει τις διακρίσεις
λόγω φύλου, φυλής ή χρώματος του δέρματος. Επίσης, απαγορεύεται η
διάκριση λόγω θρησκείας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.
Επιπλέον, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει τα δικαιώματα
στην ασφάλεια των δεδομένων, τη βοηθητική και τη χρηστή διοίκηση.
Υποχρεώνει τους εργοδότες να φροντίζουν τους υπαλλήλους τους. Για
παράδειγμα, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε
πληροφορίες, το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης και της απεργίας
Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Μια από τις σημαντικότερες πτυχές της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ είναι
ότι - παράλληλα με την προστασία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των
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καταναλωτών - προωθεί τις αρχές και τις αξίες της ΕΕ.
Οι συνεχιζόμενες εμπορικές διαπραγματεύσεις - όπως αυτές με τη
Mercosur, το Μεξικό και τη Χιλή - χρησιμοποιούνται επομένως επίσης ως
μέσο για την προστασία των βασικών αξιών, ξεκινώντας από τα ανθρώπινα
δικαιώματα και καταλήγοντας στο περιβάλλον.
Ένα άλλο παράδειγμα αυτής της προσέγγισης είναι ο κανονισμός της ΕΕ
για τα ορυκτά ως «στοιχεία σύγκρουσης».
Σε πολιτικά ασταθείς περιοχές, οι ένοπλες ομάδες συχνά χρησιμοποιούν
την καταναγκαστική εργασία ως μέσο για την εξόρυξη ορυκτών. Στην
συνέχεια πωλούν αυτά τα ορυκτά για να χρηματοδοτήσουν τις
δραστηριότητές τους, για παράδειγμα για να αγοράσουν όπλα. Ως εκ
τούτου, το όνομα "ανόργανα στοιχεία σύγκρουσης". Αυτά είναι
κασσίτερος, ταντάλιο, βολφράμιο και χρυσός - που χρησιμοποιούνται για
την παραγωγή ευρέως διαδεδομένων αντικειμένων όπως τα κινητά
τηλέφωνα, τα αυτοκίνητα και τα κοσμήματα
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W
100.

War:

Από την παλαιά Αγγλική wyrre, were «στρατιωτική σύγκρουση μεγάλης
κλίμακας», από τα Παλαιά Βόρεια Γαλλικά werre «πόλεμος» (παλαιογαλλικά guerre), από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *wers- «συγχέω,
ανακατεύω»

Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε με στόχο τον τερματισμό των συχνών και
αιματηρών πολέμων μεταξύ γειτόνων, οι οποίες κορυφώθηκαν με τον
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Από το 1950, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα αρχίζει να
ενώσει οικονομικά και πολιτικά τις ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να
εξασφαλίσει ειρήνη διαρκείας. Οι έξι ιδρυτικές χώρες είναι το Βέλγιο, η
Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες. Η
δεκαετία του 1950 κυριαρχείται από έναν ψυχρό πόλεμο μεταξύ Ανατολής
και Δύσης. Οι διαμαρτυρίες στην Ουγγαρία κατά του κομμουνιστικού
καθεστώτος καταστρέφονται από τους Σοβιετικούς το 1956.
Το 1957, η Συνθήκη της Ρώμης δημιουργεί την Ευρωπαϊκή Οικονομική
Κοινότητα (ΕΟΚ) ή τη λεγόμενη«Κοινή Αγορά».
Οι ιστορικές ρίζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Ευρωπαίοι είναι αποφασισμένοι να αποτρέψουν τη
δολοφονία και την καταστροφή. Λίγο μετά τον πόλεμο, η Ευρώπη
χωρίζεται σε Ανατολή και Δύση, καθώς αρχίζει ο 40ετής Ψυχρός Πόλεμος.
Τα Δυτικοευρωπαϊκά έθνη δημιουργούν το Συμβούλιο της Ευρώπης το
1949. Είναι ένα πρώτο βήμα προς μία συνεργασία μεταξύ τους, αλλά έξι
χώρες θέλουν να κάνουν πιο τολμηρά βήματα
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Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Επιπλέον, η ΕΕ αποσκοπεί στα εξής:
•

Διατήρηση της ειρήνης και ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας

•

Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας

•

Ανάπτυξη και εδραίωση

•

Δημοκρατία

•

Σεβασμός των νόμων

•

Σεβασμός των
ελευθεριών

101.

ανθρωπίνων

δικαιωμάτων

και

των

θεμελιωδών

Warranty:

Από τα μέσα του 14ου αιώνα, νομικός όρος για διάφορους τύπους ρήτρων
στις συναλλαγές ακινήτων, από την αγγλο-γαλλική και την παλαιά βόρεια
Γαλλική warantie «προστασία, άμυνα, εξασφάλιση» (παλαιά Γαλλικά
garantie), από το warrant, πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *wer «καλύπτω»
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Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Εγγυήσεις για τους καταναλωτές:
Σε περίπτωση πώλησης σε καταναλωτή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας
μέσω διαδικτύου ή με άλλο τρόπο επικοινωνίας εξ αποστάσεως (μέσω
τηλεφώνου, ταχυδρομείου) ή εκτός καταστήματος (από πωλητή κατ'
οίκον), ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν ή να
ακυρώσει την υπηρεσία εντός 14 ημερών. Το διάστημα αυτό συνήθως
ονομάζεται περίοδος αναμονής ή προθεσμία υπαναχώρησης. Ο
καταναλωτής δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφασή του.
Η νομοθεσία της ΕΕ ορίζει επίσης ότι πρέπει να παρέχεται στον
καταναλωτή ελάχιστη διετής εγγύηση (νόμιμη εγγύηση) ως προστασία
έναντι ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται
στη διαφημιζόμενη εμφάνιση ή λειτουργία.
Σε μερικές χώρες, η εθνική νομοθεσία μπορεί να απαιτεί την παροχή πιο
μακροπρόθεσμων εγγυήσεων
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102.

Waste:

Περίπου το 1300, για γη «έρημη, ακαλλιέργητη», από τα Αγγλο-γαλλικά
και τα παλαιά Γαλλικά waste (στα παλαιά γαλλικά waste), από τα λατινικά
vastus «αδειανός, έρημος» από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *wasto«φεύγω, εγκαταλείπω»
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
Η οδηγία 2008/98 / ΕΚ ορίζει τις βασικές έννοιες και τους ορισμούς που
σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων, όπως ορισμοί των αποβλήτων,
ανακύκλωση, ανάκτηση.
Εξηγεί κατά πόσον τα απόβλητα παύουν να αποτελούν απόβλητα και
καθίστανται δευτερογενείς πρώτες ύλες (τα αποκαλούμενα κριτήρια για το
τέλος του αποβλήτου) και πώς να γίνεται διάκριση μεταξύ αποβλήτων και
παραπροϊόντων.
Η οδηγία ορίζει ορισμένες βασικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων: απαιτεί
τη διαχείριση των αποβλήτων χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του
ανθρώπου και να βλάπτεται το περιβάλλον και ιδίως χωρίς κίνδυνο για το
νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα, χωρίς να προκαλούνται
οχλήσεις από θόρυβο ή οσμές, και χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά η
ύπαιθρος ή περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.
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Η νομοθεσία και η πολιτική αποβλήτων των κρατών μελών της ΕΕ
εφαρμόζουν κατά προτεραιότητα την ακόλουθη ιεράρχηση διαχείρισης
αποβλήτων:

Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Η Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου, σε συνεργασία με τη ΓΔ Περιβάλλοντος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργάνωσε διάσκεψη για την οδηγία πλαίσιο
για τα απόβλητα, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 1-2 Οκτωβρίου 2009 στις
Βρυξέλλες.
Στόχος της διάσκεψης ήταν να συγκεντρώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη από
τα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τους δικηγόρους και τους ακαδημαϊκούς,
προκειμένου να αναλύσει τις καινοτομίες της οδηγίας και να οργανώσει μια
ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την συζήτηση των μοντέλων για μεταφορά στο
εσωτερικό των κρατών μελών και τις στρατηγικές εφαρμογής αυτών
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103.

Web:

Από το παλαιο-αγγλικό webb «ύφασμα, υφαντό έργο, ταπισερί», από το
πρωτο-γερμανικό *wabjam «ύφασμα», από την πρωτο-ινδοευρωπαική
ρίζα *webh- «υφαίνω». Η διαδικτυακή σημασία είναι γνωστή από το 1992.
Συντομευμένη μορφή του World Wide Web (1990).
•

Η Ευρώπη θα καταστεί η μόνη περιοχή στον κόσμο που θα διασφαλίζει
νομικά την ανοιχτή πρόσβαση στο διαδίκτυο και την ουδετερότητα του
δικτύου

•

Το ΕΚ αποφάσισε να διατεθούν 120 εκατ. Ευρώ για την παροχή δωρεάν
ασύρματου δικτύου έως το 2020 σε έως και 8.000 δήμους στην ΕΕ οι
οποίοι βρίσκονται σε περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
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Η πρωτοβουλία θα χρηματοδοτηθεί από τον τρέχοντα προϋπολογισμό
της ΕΕ ύψους ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ, ο οποίος θα διαρκέσει από
το 2014 έως το 2020. Η πρωτοβουλία WiFi4EU θα συμβάλει στο όραμα
της ύπαρξης «δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο Internet γύρω από τα
κύρια κέντρα δημόσιας ζωής κάθε ευρωπαϊκού χωριού και κάθε πόλης
έως το 2020», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Γιούνκερ.
Οι ψηφιακές τεχνολογίες παίζουν κομβικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη
της Ευρώπης. Όμως παρόλο που 250 εκατ. Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν το
διαδίκτυο καθημερινά, το 18% των Ευρωπαίων δεν το έχει χρησιμοποιήσει
ποτέ.
Η ψηφιακή οικονομία παρουσιάζει επταπλάσια ανάπτυξη σε σχέση με την
υπόλοιπη οικονομία. Μεγάλο μέρος της ανάπτυξης αυτής οφείλεται στο
ευρυζωνικό διαδίκτυο. Τα σημερινά ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας
έχουν τόσο μεγάλο αντίκτυπο όσο τα ηλεκτρικά και μεταφορικά δίκτυα
πριν από έναν αιώνα. Ανοίγουν επίσης τον δρόμο για καινοτόμες υπηρεσίες
όπως η ηλεκτρονική υγεία, οι έξυπνες πόλεις και η παραγωγή που
βασίζεται στα δεδομένα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τη διάδοση των ευρυζωνικών συνδέσεων
υψηλής ταχύτητας με:
•

τη θέσπιση νέων κανόνων μείωσης του κόστους

•

την έκδοση σύστασης για τα δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς

•

την αναθεώρηση των οδηγιών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον
τομέα των ευρυζωνικών δικτύων

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναθεωρήσει επίσης τους ευρωπαϊκούς κανόνες
για τις τηλεπικοινωνίες, ώστε να δημιουργήσει κίνητρα για επενδύσεις στις
συνδέσεις υψηλής ταχύτητας.
Ο τομέας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αντιπροσωπεύει το 5%
σχεδόν της οικονομίας της ΕΕ και παράγει το 25% των συνολικών
δαπανών των επιχειρήσεων. Μάλιστα το 50% της συνολικής αύξησης της
παραγωγικότητας στην Ευρώπη οφείλεται της επενδύσεις σε ΤΠΕ.
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Ρύθμιση της αγοράς:
Ο ρυθμιστικός ρόλος της ΕΕ συμβαδίζει με τις νέες τεχνολογίες και τις
τάσεις της αγοράς. Συγκεκριμένα:
•

Καλύπτει τη θέσπιση κανόνων για όλα τα δίκτυα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και υπηρεσιών

•

Εξασφαλίζει βασικές ευρυζωνικές συνδέσεις για όλους στην ΕΕ

•

Ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό εμποδίζοντας τα παλαιά εθνικά μονοπώλια
στον χώρο των τηλεπικοινωνιών να διατηρούν δεσπόζουσα θέση για
υπηρεσίες όπως η πρόσβαση σε διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας

Οι κανόνες εφαρμόζονται με ανεξάρτητο τρόπο από τις εθνικές αρχές κάθε
κράτους μέλους. Παράλληλα όμως, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές
συντονίζουν τις πολιτικές τους σε επίπεδο ΕΕ, συμμετέχοντας σε φόρουμ
όπως ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες (BEREC)
Συσχέτιση με πολιτικές ΕΕ
ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (SAFER INTERNET CENTERS)
Τα Κέντρα Ασφαλέστερου Internet αυξάνουν την ευαισθητοποίηση των
παιδιών, των γονέων, των εκπαιδευτικών και των φροντιστών σχετικά με
τους διαδικτυακούς κινδύνους.
Τα
Κέντρα
Ασφαλέστερου
Internet
αποτελούνται
από
κέντρα
ευαισθητοποίησης και γραμμές βοήθειας (οργανωμένα σε πανευρωπαϊκό
δίκτυο INSAFE) και από ανοικτές γραμμές επικοινωνίας (οργανωμένες σε
ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο INHOPE) σε όλα τα κράτη μέλη, την Ισλανδία,
τη Νορβηγία και τη Ρωσία.
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Επιμέρους Στρατηγική της ΕΕ
Τον Νοέμβριο του 2009, το Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη της Σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία εξ
ονόματος της Ένωσης (UNCRPD). Η UNCRPD έχει επίσης υπογραφεί από
όλα τα κράτη μέλη και είναι δεσμευτική για το θεσμικό όργανο της ΕΕ.
Η σύμβαση προσδιορίζει την προσβασιμότητα ως μία από τις γενικές της
αρχές και αναφέρει ότι τα συμβαλλόμενα κράτη λαμβάνουν τα κατάλληλα
μέτρα για να προωθήσουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στις
νέες τεχνολογίες και συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών,
συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου
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Το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη είναι
ένα μη κερδοσκοπικό, think-tank ευρωπαϊκού προσανατολισμού που
ιδρύθηκε το 2013 από την κα Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην Επίτροπο της
ΕΕ και πρώην Υπουργό Παιδείας στην Ελλάδα. Σκοπός του είναι η
ευαισθητοποίηση και η δέσμευση για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στην
Ελλάδα και στην Ευρώπη που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω ολοκλήρωση,
στην προώθηση της έννοιας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και στη στήριξη και
ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας της Ελλάδας.

Επισκεφθείτε:
http://www.idea4europe.eu/site/index.php/en/
www.todiktio.eu

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος
Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε:
info@todiktio.eu

Ακολουθήστε μας:
Facebook: Idea4Europe
Twitter: #idea4europe
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