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της, δίνοντας έµφαση στη νεα-
νική απασχόληση, ενόψει και 
των ανοδικών δεικτών ανεργίας 
στους νέους στην Ένωση. Επι-
πρόσθετα, ένας από τους κύριους 
στόχους της Προεδρίας θα είναι η 
δηµιουργία του Κοινού Ευρωπαϊ-
κού Συστήµατος Ασύλου µέχρι το 
τέλος του 2012, µε την ενίσχυση 
της συνεργασίας των κρατών µε-
λών για την προστασία των δι-
καιωµάτων όσων έχουν ανάγκη 
διεθνούς προστασίας.

Η Προεδρία θα διαχειριστεί 
θέµατα που σχετίζονται µε το Ευ-
ρωπαϊκό Έτος Ενεργής Γήραν-
σης και Αλληλεγγύης µεταξύ των 
Γενεών και θέµατα σχετικά µε 
την υγεία και την ευηµερία των 
παιδιών, όπως η πρόληψη των 
ασθενειών, η προώθηση υγιούς 
τρόπου ζωής, καθώς και η πρό-
ληψη και καταπολέµηση της παι-
δικής φτώχειας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί 
και σε θέµατα παιδείας και πο-
λιτισµού, όπως η προώθηση του 
αλφαβητισµού και η παροχή πιο 
ποιοτικής παιδείας και εκπαίδευ-
σης, ώστε να ικανοποιούνται οι 
ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η Προεδρία θα δώσει έµφαση 
στην περαιτέρω συµµετοχή και 
εµπλοκή των κοινωνικών εταί-
ρων, των ΜΚΟ και των τοπικών 
διοικήσεων για τον καθορισµό 
και την εφαρµογή της στρατηγι-
κής Ευρώπη 2020. Επιπλέον, το 
νέο νοµικό πλαίσιο για την προ-
στασία των προσωπικών δεδοµέ-

νων είναι ακόµα µια προτεραιό-
τητα της Κυπριακής Προεδρίας.
* Ο τέταρτος άξονας της Προεδρί-
ας αφορά την «Ευρώπη στον κό-
σµο και πιο κοντά στους γείτονες 
της» και η Κυπριακή Προεδρία 
θα έχει στενή συνεργασία µε την 
Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης 
για θέµατα Εξωτερικής Πολιτι-
κής και Πολιτικής Ασφάλειας και 
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξω-
τερικής ∆ράσης, που έχουν την 
ευθύνη για τα θέµατα εξωτερικής 
πολιτικής και ασφάλειας, ώστε να 
διασφαλιστεί συνεκτικότητα και 
συνοχή. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα 
δοθεί στη νότια διάσταση της Ευ-
ρωπαϊκής Πολιτικής Γειτνίασης, 
ώστε να ενισχυθούν οι σχέσεις 
µε τους µεσογειακούς εταίρους, 
διασφαλίζοντας τον πλουραλισµό 
και µια πολύπλευρη σχέση, ώστε 
να προωθηθούν πολλαπλά κανά-
λια επικοινωνίας σε όλους τους 
τοµείς της κοινωνίας.

Η Προεδρία θα προωθήσει 
επίσης όλες τις διαδικασίες για 
τη διεύρυνση, καθώς ιδιαίτερη 
σηµασία θα δοθεί στην ενίσχυ-
ση της επισιτιστικής ασφάλειας, 
αποσκοπώντας να δοθεί έµφαση 
στους αναπτυξιακούς στόχους της 
ΕΕ, διασφαλίζοντας πρόοδο στις 
δεσµεύσεις για την αναπτυξιακή 
συνεργασία της Ένωσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Στη συνέχεια, ο κ. Μαυρογιάν-

νης δέχθηκε σειρά ερωτήσεων 
από τους ξένους δηµοσιογράφους.

• Για την οικονομια
Ερωτηθείς για την οικονοµι-

κή κατάσταση στην Κύπρο και 
κατά πόσον αυτή θα επηρεάσει 
την άσκηση των καθηκόντων της 
Κυπριακής Προεδρίας, ο κ. Μαυ-
ρογιάννης είπε ότι η Κυπριακή 
Προεδρία δεν θα αφήσει τα όποια 
οικονοµικά προβλήµατα της χώ-
ρας να επηρεάσουν το έργο της, 
καλώντας όλους να κρίνουν την 
Προεδρία από τα αποτελέσµατά 
της στο τέλος του εξαµήνου. Η οι-
κονοµική κατάσταση της Κύπρου, 
είπε ο κ. Μαυρογιάννης, δεν είναι 
άσχηµη και πρόσθεσε ότι το κύριο 
πρόβληµα είναι η µεγάλη έκθεση 
των τραπεζών στα ελληνικά οµό-
λογα. Οι κυπριακές τράπεζες, είπε, 
υπέστησαν ζηµιές της τάξης των 
3 δις ευρώ από το κούρεµα των 
ελληνικών οµολόγων. Υπάρχει 
µια εκτίµηση, είπε, ότι η συνολική 
έκθεση των κυπριακών τραπεζών 
είναι πέραν των 23 δις ευρώ. Εξέ-
φρασε την ευχή όπως η κατάστα-
ση στην Ελλάδα, ειδικά µετά τις 
εκλογές, βελτιωθεί, κάτι που όπως 
είπε, θα έχει θετικές επιπτώσεις 
και πάνω στην κυπριακή έκθεση. 
Ερωτηθείς για τη στενή σχέση Κύ-
πρου-Ρωσίας και κατά πόσον η 
Κύπρος συνεχίζει τις προσπάθειες 
για να εξασφαλίσει δάνειο από τη 
Μόσχα, ο κ. Μαυρογιάννης υπεν-
θύµισε ότι η Κύπρος είναι από 
τους πρώτους ξένους επενδυτές 
στη Ρωσία, όπου δυτικές χώρες 
επενδύουν µέσω της Κύπρου. Η 
Κύπρος, είπε, θα συνεχίσει να 

τηρεί τις ευρωπαϊκές της δεσµεύ-
σεις. Όπως είπε, κανένα κράτος 
δεν επιθυµεί να είναι υπό στενή 
και αυστηρή εποπτεία. Η Κύπρος, 
πρόσθεσε ο υφυπουργός, όπως 
και η Ιρλανδία, έχει κάποιες ευαι-
σθησίες όπως στον εταιρικό φόρο. 
Αλλά, διευκρίνισε, οι κινήσεις της 
Λευκωσίας δεν γίνονται προκειµέ-
νου να αποφύγει τις ευρωπαϊκές 
της υποχρεώσεις. 

• Για τη Συρια
Σε σχέση µε τη Συρία, ο κ. Μαυ-

ρογιάννης είπε ότι η Κυπριακή 
Προεδρία θα ακολουθήσει τα συ-
µπεράσµατα για το θέµα που εξέ-
δωσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
του Ιουνίου. Πρέπει να διασφα-
λίσουµε, είπε, την πολυφωνία 
γενικά στις χώρες της Αραβικής 
Ανοιξης, το σεβασµό των αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων και των 
µειονοτήτων. Προετοιµαζόµαστε, 
είπε, για όλα τα σενάρια σε ότι 
αφορά τη Συρία, όπως στην πε-
ρίπτωση που υπάρξει ανθρωπι-
στική κρίση στην περιοχή εκείνη.

Ερωτηθείς πώς η Κυπριακή 
Προεδρία θα χειριστεί το θέµα 
της Συρίας δεδοµένων των τετα-
µένων σχέσεων που έχει µε την 
Αγκυρα, ο κ. Μαυρογιάννης είπε 
ότι η Τουρκία είναι σηµαντικός 
παράγοντας στην περιοχή και ει-
δικά στη Συρία και δήλωσε πως 
θα βρεθούν οι τρόποι συνερ-
γασίας ΕΕ-Τουρκίας. Εξέφρασε 
επίσης τη θέση ότι η Λευκωσία 
έχει τις δικές της επιφυλάξεις και 

ανησυχίες σε σχέση µε την στάση 
που η Τουρκία τηρεί στο θέµα της 
Συρίας.

• Για την τουρκια 
και την κυπριακη αοΖ

Σε ερώτηση σχετικά µε τη στά-
ση της Τουρκίας στην κυπριακή 
ΑΟΖ, ο κ. Μαυρογιάννης είπε 
ότι δεν υπάρχει κανένας διε-
θνής οργανισµός που να δίνει 
δίκαιο στην τουρκική στάση. Οι 
τουρκικές απειλές στο θέµα αυτό, 
συνέχισε, είναι εκτός τόπου και 
χρόνου. Η κυπριακή πλευρά, 
είπε, λειτουργεί στο πλαίσιο του 
διεθνούς δικαίου και εξέφρασε 
την ελπίδα τα κοιτάσµατα υδρογο-
νανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ 
να συµβάλουν µελλοντικά στην 
ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώ-
πης. Οπως είπε, υπάρχει χώρος 
για συνεργασία µε όλες τις χώρες 
στον τοµέα αυτό, συµπεριλαµβα-
νοµένης και της Τουρκίας.

• Για το κοΣΣοβο
Ο κ. Μαυρογιάννης ρωτήθηκε 

πώς η Κύπρος θα διαχειριστεί ως 
προεδρία το θέµα του Κοσσόβου 
δεδοµένης της διαφορετικής στά-
σης που τηρεί στο θέµα σε σχέση 
µε τους πλείστους Ευρωπαίους. 
Απάντησε ότι η Κυπριακή Προε-
δρία θα λειτουργήσει ως µια Ευ-
ρωπαϊκή Προεδρία, εφαρµόζοντας 
τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, χωρίς 
εθνική ατζέντα και σηµείωσε ότι 
υπάρχουν πέντε κράτη τα οποία 
δεν αναγνωρίζουν το Κόσσοβο.


