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Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος 
ανέλυσε τις τέσσερις κύ-
ριες προτεραιότητες της 

κυπριακής προεδρίας με στόχο 
μια καλύτερη Ευρώπη.

1) Ως πρώτη προτεραιότητα 
έθεσε μια Ευρώπη, πιο απο-
τελεσματική και βιώσιμη. 
Τόνισε ότι η κυπριακή προε-
δρία θα δώσει έμφαση στο Πο-
λυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 
(2014-2020), με απώτερο σκο-
πό την ολοκλήρωση των δια-
πραγματεύσεων και τη δημιουρ-
γία ενός δίκαιου και αποδοτικού 
προϋπολογισμού της Ενωσης, 
που να οδηγεί στη δημιουργία 
ανάπτυξης και απασχόλησης. 
Ανέφερε ότι η προεδρία θα 
προσπαθήσει να πετύχει την 
πρόοδο των διαπραγματεύσεων 
του νομοθετικού πλαισίου ανα-
φορικά με τις κοινές πολιτικές 
της προγραμματικής περιόδου, 
όπως η Κοινή Γεωργική και 
Αλιευτική Πολιτική, η Πολιτική 
Συνοχής και οι Πολιτικές της 
Ερευνας και Καινοτομίας. Ιδι-
αίτερης σημασίας, είπε, είναι η 
ενεργειακή πολιτική, καθώς και 
η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» και τα Διευρωπαϊκά 
Δίκτυα μεταφορών, τηλεπικοι-
νωνιών και ενέργειας, τα οποία 
θα συνεισφέρουν στην ανάπτυ-
ξη της ανταγωνιστικότητας και 
στην περαιτέρω ολοκλήρωση 
και της ΕΕ.

Πρόσθεσε ότι βιώσιμη ανά-
πτυξη θα αποτελέσει σημα-
ντικό θέμα κατά τη διάρκεια 
της κυπριακής προεδρίας, με 
γνώμονα την ανάγκη μιας ολο-
κληρωμένης προσέγγισης στις 
πολιτικές των μεταφορών, της 
κλιματικής αλλαγής, του περι-
βάλλοντος και της ενέργειας. 
Είπε ότι ιδιαίτερη έμφαση θα 
δοθεί στην επανενεργοποίηση 
της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής της Ενωσης και προ-
ανήγγειλε το σχετικό συνέδριο 
που θα γίνει στη Λεμεσό.

2) Ως δεύτερη προτεραιότητα 
τέθηκε μια Ευρώπη, με πιο 
αποδοτική οικονομία, βασι-
σμένη στην ανάπτυξη. 

Όπως είπε, η οικονομική 
κρίση ανέδειξε την ανάγκη για 
περισσότερη αποτελεσματικότη-
τα των πολιτικών της Ένωσης. 
Σημείωσε ότι η κυπριακή προ-
εδρία θα αποδώσει ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην παρακολούθηση 
της εφαρμογής της Στρατηγι-
κής «Ευρώπη 2020» και ότι η 
ενδυνάμωση της οικονομικής 
ανάπτυξης και η προώθηση των 
ευκαιριών απασχόλησης είναι 
μείζονος σημασίας για την Κυ-
πριακή Προεδρία.

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι κατά 
τη διάρκεια της Προεδρίας και 

με την ευκαιρία της 20ής επετεί-
ου της Ενιαίας Αγοράς, θα προ-
ωθηθεί επίσης η εμβάθυνση της 
εσωτερικής αγοράς, με στόχο να 
αναζωογονηθεί η ευρωπαϊκή 
οικονομία και να υπάρξει κοι-
νωνική πρόοδος και στήριξη 
στις ανάγκες των Μικρομεσαί-
ων Επιχειρήσεων και των κατα-
ναλωτών.

3) Είπε ότι τρίτη προτεραιό-
τητα είναι μια Ευρώπη, που 
να σημαίνει περισσότερα για 
τους πολίτες της, με Αλληλεγ-
γύη και Κοινωνική Συνοχή.

Πρόσθεσε ότι μια από τις 
σημαντικές προτεραιότητες της 
Κυπριακής Προεδρίας είναι η 
ενίσχυση της εμπλοκής των κοι-
νωνικών εταίρων, των Αρχών 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
των Μη Κυβερνητικών Οργα-
νώσεων στην υλοποίηση της 
Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
ειδικότερα σε ό,τι αφορά στους 
στόχους για την απασχόλη-
ση και την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Πρόσθεσε ότι 
ένας από τους κύριους στόχους 
της Προεδρίας θα είναι επίσης 
η δημιουργία του Κοινού Ευ-
ρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου 
μέχρι το τέλος του 2012, με την 
ενίσχυση της συνεργασίας των 
κρατών μελών για την προστα-
σία των δικαιωμάτων όσων 
έχουν ανάγκη διεθνούς προστα-
σίας. Ανέφερε ότι στον τομέα 
της παιδείας και του πολιτισμού, 
ιδιαίτερη βαρύτητα θα έχουν οι 
διαπραγματεύσεις για τα προ-
γράμματα της επόμενης γενιάς 
«Erasmusforall» και η προώθη-
ση του αλφαβητισμού.

4) Ως τέταρτη προτεραιότητα 
έθεσε μια Ευρώπη στον κό-
σμο και πιο κοντά στους γεί-
τονες της.

Εξήγησε ότι η κυπριακή προ-
εδρία θα έχει στενή συνεργασία 
με την Υπατη Εκπρόσωπο για 
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής 
και Πολιτικής Ασφάλειας και 
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξω-
τερικής Δράσης. Εξέφρασε την 
άποψη ότι στο πλαίσιο αυτό και 
ενόψει των σημαντικών πολιτι-
κών ανακατατάξεων που λαμβά-
νουν χώρα στη νότια ακτή της 
Μεσογείου, είπε, ιδιαίτερη βα-
ρύτητα θα πρέπει να δοθεί στη 
Νότια Διάσταση της Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Γειτονίας, προωθώ-
ντας τις σχέσεις της Ενωσης με 
τις μεσογειακές χώρες.

Περαιτέρω, είπε ότι η κυπρια-
κή προεδρία θα προωθήσει τις 
απαιτούμενες διεργασίες σχε-
τικά με τη διαδικασία διεύρυν-
σης, που πράγματι, αποτελεί μια 
εκ των πιο επιτυχημένων πολι-
τικών της Ένωσης.

πράσινη οικονομία, συμπληρω-
ματικά των μέτρων που λήφθη-
καν κατά προτεραιότητα προς 
αντιμετώπιση της κρίσης χρέους. 

«Το ζητούμενο λοιπόν είναι να 
υπάρξει μια συμφιλίωση αφενός 
της προσέγγισης για δημοσιονο-
μική πειθαρχία, γιατί ναι, είναι 
σημαντικό να περιορίσουμε τις 
σπατάλες και να νοικοκυρέψου-
με τα δημόσια οικονομικά μας, 
και αφετέρου της προσέγγισης 
για υλοποίηση μιας ισχυρής 
στρατηγικής ανάπτυξης και δη-
μιουργίας νέων θέσεων απασχό-
λησης στην Ευρώπη», είπε. 
 
ΣωκράτηΣ

Χρησιμοποιώντας μια ρήση 
του Σωκράτη, ο πρόεδρος Χρι-
στόφιας είπε ότι «ο καλός Αθη-
ναίος είναι αυτός που αφήνει 
την Αθήνα καλύτερο μέρος από 
ότι τη βρήκε...», παραλληλίζο-
ντας την αρχαία Αθήνα με την 
ΕΕ. «Ως ηγέτες της Ευρώπης 
έχουμε καθήκον να εργαστούμε 
ακούραστα για να κάνουμε την 

Ευρώπη μας ένα καλύτερο μέρος 
για όλους τους Ευρωπαίους πο-
λίτες και κυρίως, για τις μελλο-
ντικές γενιές», είπε.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και 
στην επιπρόσθετη πρόκληση 
που αντιμετωπίζει η Κύπρος 
λόγω του προβλήματος της ανα-
χρονιστικής διαίρεσης, εξαιτίας 
της συνεχιζόμενης τουρκικής κα-
τοχής του βόρειου τμήματος του 
νησιού. Διαβεβαίωσε ωστόσο 
κατηγορηματικά ότι η Προεδρία 
δεν θα φεισθεί προσπαθειών και 
δεν θα επιτρέψει στα προβλήμα-
τα που τυχόν αποπειραθεί να 
δημιουργήσει η κατοχική δύνα-
μη, να την αποπροσανατολίσουν 
από την ενάσκηση μια καθόλα 
ευρωπαϊκής Προεδρίας.

ΕπίΣημη υποδοχη
Νωρίτερα, πραγματοποιή-

θηκε η επίσημη υποδοχή του 
προέδρου Χριστόφια από τον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς. 
Ακολούθησε φωτογράφιση των 
δύο προέδρων και με τον κυ-
βερνητικό εκπρόσωπο, Στέφανο 
Στεφάνου και τον υφυπουργό 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ανδρέα 
Μαυρογιάννη, μπροστά στη ση-
μαία της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας και της ΕΕ. Ο κ. Σουλτς ευχα-
ρίστησε τους παρευρισκομένους 
στα ελληνικά λέγοντας, «ευχαρι-
στώ πολύ».

Σύμφωνα με το καθορισμένο 
πρόγραμμα, ακολούθησε η υπο-
γραφή του βιβλίου επισκεπτών 
από τον πρόεδρο Χριστόφια και 
η αποκάλυψη της «Κεφαλής της 
Αφροδίτης», δώρο του προέδρου 
Χριστόφια προς τον πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

κοίνη δηλωΣη 
χρίΣτοφίά - ΣουλτΣ
KAI μπάροζο

Τα τρία βασικά ευρωπαϊκά θε-
σμικά όργανα - η Επιτροπή, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο - δεσμεύονται σε όσο 

το δυνατόν στενότερη συνεργα-
σία κατά τη διάρκεια της κυπρι-
ακής προεδρίας, σεβόμενα ταυ-
τόχρονα τις αρμοδιότητες και τα 
προνόμια που κατοχυρώνονται 
από τις Συνθήκες, αναφέρεται 
σε κοινή δήλωση του προέδρου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
Μάρτιν Σουλτς, του προέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο και 
του προέδρου της Δημοκρατίας, 
Δημήτρη Χριστόφια. «Κατά τους 
επόμενους έξι μήνες, τα θεσμικά 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
είναι αποφασισμένα να εργα-
στούν από κοινού για να λάβουν 
περαιτέρω μέτρα για να ξεπερα-
στεί η οικονομική κρίση και να 
μπορέσει η ΕΕ να επιστρέψει 
σε βιώσιμη οικονομική ανάπτυ-
ξη», σημειώνεται. «Κοινός μας 
στόχος», προστίθεται στην κοι-
νή δήλωση, «είναι η υιοθέτηση 
ενός φιλόδοξου πολυετούς δη-
μοσιονομικού πλαισίου με επεν-

δύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση μέχρι το τέλος του 
τρέχοντος έτους». 

Την Τρίτη, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας δήλωσε ότι το κα-
θαρό και χωρίς περιστροφές μή-
νυμα που θα δώσει κατά την πα-
ρουσίαση των προτεραιοτήτων 
της κυπριακής κροεδρίας της ΕΕ, 
στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, είναι ότι πρέπει 
να υπάρξει αλλαγή στην πολιτι-
κή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
θέματα οικονομίας και αυτή να 
περάσει σε πολιτική ανάπτυξης, 
στην οποία θα υπάρχει ισοζύγιο 
μεταξύ πολιτικής λιτότητας και 
αυστηρής δημοσιονομικής πει-
θαρχίας και της ανάπτυξης και 
δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Μιλώντας την Τρίτη το βράδυ 
στο Στρασβούργο ενώπιον της 
Πολιτικής Ομάδας της Προοδευ-
τικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών 
και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ο πρόεδρος Χρι-
στόφιας τόνισε ότι η κυπριακή 
προεδρία φιλοδοξεί να βάλει, 

αυτό το εξάμηνο, τις σωστές βά-
σεις σε ένα πολιτικό οικοδόμημα 
που θα σημαίνει αλλαγή αντίλη-
ψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
σχέση με την οικονομία και την 
αντιμετώπιση της κρίσεις.

«Είναι η ώρα», ανέφερε, «οι 
δυνάμεις της αριστεράς να δώ-
σουν το μήνυμα για εφαρμογή 
διαφορετικής πολιτικής στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στην 
αντιμετώπιση της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης». Καλωσο-
ρίζοντας τον Δ. Χριστόφια, ο 
ηγέτης της Πολιτικής Ομάδας 
των Σοσιαλιστών και Δημοκρα-
τών, Χάνες Σβόμποντα, τόνισε 
ότι μοιράστηκε με τον πρόεδρο 
της Δημοκρατίας τα οράματα του 
για ενότητα της Κύπρου και λύση 
του προβλήματός της και συμμε-
ρίζεται τις απόψεις του σε θέματα 
οικονομίας, γι’ αυτό και θα τον 
στηρίξει, αφού προσεγγίζει την 
ιδεολογία και τις θέσεις των Σο-
σιαλιστών.

Τέσσερις κύριες προτεραιότητες
της Κυπριακής Προεδρίας

Από την ομιλία του προέδρου Χριστόφια 
στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.


