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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Σηε ζέζε ηνπ πποέδπος αναπληπωηή ηων Εςπωεπιμεληηηπίων εξελέγη ομόθωνα
ο ππόεδπορ ηηρ Κενηπικήρ Ένωζηρ Επιμεληηηπίων Ελλάδορ, κ. Κωνζηανηίνορ
Μίσαλορ. Η γεληθή ζπλέιεπζε ηωλ Επξωεπηκειεηεξίωλ ζπλήιζε ζηηο Βξπμέιιεο γηα
ηε ζπκπιήξωζε ηεο ζέζεο ηνπ πξνέδξνπ αλαπιεξωηή κεηά ηελ απνρώξεζε ηνπ θ.
Pierre Gramegna, ν νπνίνο έρεη αλαιάβεη ππνπξγόο Οηθνλνκηθώλ ηνπ
Λνπμεκβνύξγνπ. Υπελζπκίδεηαη όηη ν θ. Μίραινο είρε εθιεγεί αληηπξόεδξνο ηωλ
Επξωεπηκειεηεξίωλ ηνλ πεξαζκέλν Οθηώβξην. Σην πιαίζην ηωλ λέωλ θαζεθόληωλ
ηνπ, ν θ. Μίσαλορ μεηέβη ζηο Tbilisi ηηρ Γεωπγίαρ πποκειμένος να λάβει μέπορ
ζε διεθνέρ επενδςηικό ζςνέδπιο για ηιρ ζσέζειρ ΕΕ-Γεωπγίαρ, όπος κενηπικόρ
ομιληηήρ είναι ο κ. Jose-Manuel Barroso, ππόεδπορ ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ.
Ο θ. Μίραινο ζηελ νκηιία ηνπ κεηά ηελ εθινγή ηνπ ωο αλαπιεξωηήο πξόεδξνο ηωλ
Επξωεπηκειεηεξίωλ, κεηαμύ άιιωλ, αλέθεξε:
«Η Ειιεληθή Πξνεδξία ηνπ Επξσπατθνύ Σπκβνπιίνπ είρε κηα ζεκαληηθή
ηδηαηηεξόηεηα: ε δηάξθεηά ηεο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ήηαλ αηζζεηά κηθξόηεξε από
ηνπο 6 κήλεο, ιόγσ ησλ επξσεθινγώλ θαη ηεο δηαθνπήο ησλ εξγαζηώλ ηνπ
Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ.
Παξ’ όια απηά, θαηάθεξε λα παξνπζηάζεη κέρξη ηώξα αμηόινγα απνηειέζκαηα,
επηηπγράλνληαο πεξηζζόηεξεο από 50 ζπκθσλίεο, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ
θαζεκεξηλόηεηα ησλ Επξσπαίσλ πνιηηώλ, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ησλ
επξσπατθώλ επηρεηξήζεσλ.
Εηδηθά όζνλ αθνξά ηηο απνθάζεηο κε αληίθηππν ζηηο επηρεηξήζεηο, ζα ήζεια λα
αλαθέξσ ελδεηθηηθά ηηο εμήο ζεκαληηθέο ζπκθσλίεο:
1. Σηα ζέκαηα Οηθνλνκηθώλ θαη Ννκηζκαηηθώλ Υπνζέζεσλ:
- Σπκθσλία γηα ηνλ Εληαίν Μεραληζκό Εμπγίαλζεο Τξαπεδώλ.
- Σπκθσλία γηα ηελ αύμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Επξσπατθνύ Τακείνπ
Επελδύζεσλ, ππέξ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Πξόθεηηαη γηα έλα
ζεκαληηθό κέηξν πνπ ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ αγνξώλ δαλεηαθώλ
θεθαιαίσλ γηα ηηο ΜΜΕ θαη δηεπθνιύλεη ηελ πξόζβαζή ηνπο ζηε
ρξεκαηνδόηεζε.
2. Σηα ζέκαηα Αληαγσληζηηθόηεηαο
- Θέζπηζε λέσλ θαλόλσλ γηα ηε δηεπθόιπλζε αμηώζεσλ απνδεκίσζεο, από
ζύκαηα παξαβίαζεο ηεο αληηκνλνπσιηαθήο λνκνζεζίαο.
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- Νένη θαλόλεο δηαθάλεηαο γηα ηελ θνηλσληθή επζύλε ησλ κεγάισλ
επηρεηξήζεσλ.
- Νέα Οδεγία γηα ηελ ειεθηξνληθή ηηκνιόγεζε ζε δεκόζηνπο δηαγσληζκνύο.
- Παθέην κέηξσλ γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηηο επελδύζεηο.
3. Σηνλ ηνκέα ησλ Μεηαθνξώλ, Τειεπηθνηλσληώλ θαη Ελέξγεηαο
- Σεκαληηθή ζπκθσλία είλαη απηή γηα ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο ησλ
επξπδσληθώλ δηθηύσλ.
- Επίζεο, κηα εμέιημε κε ζεηηθό αληίθηππν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνύ
εκπνξίνπ, είλαη ν Καλνληζκόο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ
δηαδηθηπαθώλ ζπλαιιαγώλ.
Οη ζπκθσλίεο απηέο, πνπ επηηεύρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Ειιεληθήο
Πξνεδξίαο, θηινδνμνύλ λα βειηηώζνπλ ζεκαληηθά ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο θαη
ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ησλ επξσπατθώλ επηρεηξήζεσλ. Γηα λα ππάξμνπλ,
σζηόζν, ηα πξνζδνθώκελα νθέιε απαηηείηαη ζπληνληζκόο θαη απνηειεζκαηηθόηεηα
ζην επίπεδν ηεο εθαξκνγήο. Καη ζε απηό ηνλ ηνκέα, θξίλσ όηη ε Επηκειεηεξηαθή
Κνηλόηεηα κπνξεί λα αλαιάβεη θαζνξηζηηθό ξόιν, ιεηηνπξγώληαο σο ζπλδεηηθόο
θξίθνο κεηαμύ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θνξέσλ δηακόξθσζεο θαη ιήςεο
πνιηηηθώλ απνθάζεσλ».
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