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Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Αξιότιμοι Πρόεδροι των Πολιτικών Ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου,
Αξιότιμα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κυρίες και Κύριοι,
Θα ήθελα καταρχάς να ευχηθώ σε όλους κάθε καλό για τη νέα χρονιά, υγεία και προσωπική
ευτυχία. Να ευχηθώ επίσης, όπως το 2013 καταστεί η χρονιά που θα σηματοδοτήσει την
πραγματική έξοδο της Ευρώπης από την κοινωνικοικονομική κρίση που την ταλανίζει τα
τελευταία χρόνια. Μια άνευ προηγουμένου σε ένταση και βάθος κρίση, που δυστυχώς, έχει
πλήξει την κοινωνική συνοχή στην Ένωση και την ευημερία των πολιτών μας.
Θα ήθελα επίσης, εξαρχής να ευχαριστήσω όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης αλλά
πρωτίστως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους Προέδρους όλων των πολιτικών ομάδων,
για τη στήριξή τους κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Θα ήταν παράλειψή μου αν
δεν αναφερόμουν στην πολύ στενή μας συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να
ευχαριστήσω θερμά τον φίλο Πρόεδρο José Manuel Barroso, η προσωπική συμβολή του
οποίου υπήρξε καταλυτική στην προώθηση της κοινής ευρωπαϊκής ατζέντας. Θερμές
ευχαριστίες θέλω να εκφράσω και προς τους εταίρους μας στο Τρίο Προεδρίας, την Πολωνία
και τη Δανία, για την εξαιρετική συνεργασία, και φυσικά, σε όλους όσοι εργάστηκαν σκληρά
για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της πρώτης Κυπριακής Προεδρίας.
Είμαι σίγουρος ότι και η τρέχουσα Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου θα επιτύχει πλήρως
στην αποστολή της. Οι Ιρλανδοί εταίροι μας αναμφισβήτητα έχουν τις ικανότητες, τη
δέσμευση και την εμπειρία για να οδηγήσουν την Ευρώπη πιο μπροστά. Θα είναι
πραγματικά τιμή μας αν θα είναι χρήσιμα γι’ αυτούς όσα εμείς χτίσαμε κατά το περασμένο
εξάμηνο.
Επιτρέψετε μου τώρα να απευθυνθώ προσωπικά σε εσάς, κύριε Πρόεδρε του
Σώματος, φίλε Martin Schulz, ευχαριστώντας σας από καρδιάς για τη συνεργασία,
την αφειδώλευτη αρωγή και τη στήριξη που παρείχατε στο έργο της Κυπριακής
Προεδρίας τους τελευταίους έξι μήνες. Σας είμαι πραγματικά, ιδιαίτερα ευγνώμων για
την εμπιστοσύνη που μας δείξατε.
Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί Φίλοι,
Η Κύπρος ανέλαβε τον περασμένο Ιούλιο για πρώτη φορά από την ένταξή της στην Ε.Ε.,
την εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου, μέσα σε ομολογουμένως, πολύ δύσκολες
συνθήκες για την Ένωσή μας. Αβεβαιότητα για το μέλλον της Ευρωζώνης και του κοινού
ευρωπαϊκού νομίσματος, κλυδωνισμοί στη θεσμική ενότητα της Ένωσης και αμφιβολίες για
το μέλλον της ενωμένης Ευρώπης.
1

Ειδικά σε ό,τι αφορά στην Ευρωζώνη, πιστεύω ότι θα πρέπει να αναγνωριστούν τα σαφή
βήματα που έχουν γίνει τους τελευταίους έξι μήνες και, που όπως όλα δείχνουν, έχουν
συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση και διαφύλαξη της συνοχής της Ευρωζώνης και στη
διασφάλιση του μέλλοντος του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος. Ειλικρινά εύχομαι να έχουμε
αφήσει οριστικά πίσω μας τα χειρότερα.
Από την αρχή στηρίξαμε την άποψη πως οι τρέχουσες δυσκολίες και προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτούν ρηξικέλευθες ευρωπαϊκές απαντήσεις.
Τονίσαμε ότι σε τέτοιες περιόδους κρίσεων καθίσταται επιτακτική η ανάγκη όπως πετύχουμε
μια πιο αλληλέγγυα και αποτελεσματική Ένωση, μια Καλύτερη Ευρώπη. Ο ευρύτερος μας
στόχος ήταν να εργαστούμε προς μια Καλύτερη Ευρώπη, που να σημαίνει περισσότερα για
τους πολίτες της. Μια καλύτερη Ευρώπη στον κόσμο. Μια Ένωση που να λειτουργεί στη
βάση των αρχών και αξιών της. Μια πιο αποτελεσματική Ένωση με βιώσιμες πολιτικές που
να ενισχύουν την απασχόληση, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.
Θέσαμε ως πρώτιστο πολιτικό στόχο να συμβάλουμε, στο μέτρο των δυνάμεων και
αρμοδιοτήτων μας, για μια Ένωση με πιο ορατά οφέλη για την ευημερία των
Ευρωπαίων Πολιτών. Πιστεύουμε ακράδαντα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα,
περισσότερο από ποτέ, έχει ανάγκη πιο συνεκτικών πολιτικών που να διαφυλάσσουν την
κοινωνική συνοχή και την ευημερία των πολιτών της. Αναμφίβολα, αυτό που έχουν
ανάγκη σήμερα οι πολίτες μας είναι να οικοδομηθεί μια πραγματικά Κοινωνική
Ευρώπη. Χρειαζόμαστε μια Ένωση της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που να στέκεται αρωγός
και να δίνει αξιόπιστες λύσεις στα καθημερινά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα των
πολιτών της. Θεωρώ πως αυτό είναι οφειλόμενο χρέος αφενός, στους οραματιστές της
ευρωπαϊκής ενοποίησης και αφετέρου, στις νέες γενιές της Ευρώπης που βλέπουν ζοφερό
το μέλλον τους, αφού είναι τα παιδιά μας κυρίως, που υφίστανται τόσο άδικα, τις επιπτώσεις
της ανεργίας.
Εκφράζω ιδιαίτερη ικανοποίηση για το ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου έχει
προωθήσει οριζοντίως αυτόν το μείζονα πολιτικό στόχο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012.
Έχουμε εμβολιάσει με τις δικές μας πολιτικές θέσεις και κοινωνικές ευαισθησίες, τον
ευρύτερο ευρωπαϊκό διάλογο για την αναγκαιότητα θεμελίωσης μιας Κοινωνικής Ένωσης
που θα συμπληρώνει και δεν θα ακυρώνει βεβαίως, τις συλλογικές μας προσπάθειες για
ενδυνάμωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης καθώς και τις επίπονες
προσπάθειες που καταβάλλουν το σύνολο σχεδόν των κρατών-μελών της Ένωσης, για
οικονομική εξυγίανση και έξοδο από την κρίση.
Η Καλύτερη Ευρώπη συνίσταται και στην ευκολότερη και αποτελεσματικότερη θεσμική
σχέση και επικοινωνία μεταξύ των κύριων οργάνων της Ένωσης. Μια από τις κύριες μας
φιλοδοξίες - η οποία πιστεύω ότι εκπληρώθηκε - ήταν να ενεργήσουμε ως έντιμος
διαμεσολαβητής, επιδιώκοντας να εργαστούμε εποικοδομητικά τόσο στο Συμβούλιο, όσο και
σε στενή διαβούλευση με τους άλλους θεσμούς, προάγοντας, με αυτό τον τρόπο, τη
διοργανική συνεργασία. Στοχεύσαμε τη συνέργεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ των
θεσμικών παραγόντων και οργάνων της Ένωσης, προωθώντας την κοινή ευρωπαϊκή
ατζέντα. Πάντα με σεβασμό προς τους θεσμικούς συνομιλητές μας και προασπίζοντας την
αξιοπρέπεια και την καλή πίστη, ως βασικές ηθικές αξίες της όλης προσέγγισης και
λειτουργίας μας ως Προεδρία του Συμβουλίου.
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Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που η Κυπριακή Προεδρία συνέβαλε ουσιαστικά στην εμβάθυνση
μιας αγαστής, αδιάλειπτης και ειλικρινούς σχέσης συνεργασίας με την Επιτροπή αλλά
κυρίως, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσω πως όπως
δεσμεύθηκα ενώπιον σας στις 4 περασμένου Ιουλίου, η Κυπριακή Προεδρία ακολούθησε
πιστά την Κοινοτική Μέθοδο και διασφάλισε μια δημιουργική σχέση συνεργασίας και
εμπιστοσύνης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να τονίσω επίσης, πως εργαστήκαμε
εποικοδομητικά και με πλήρη σεβασμό στις αρμοδιότητες όλων των θεσμικών οργάνων της
Ένωσης.
Αδιαμφισβήτητα, η ενισχυμένη αμοιβαία εμπιστοσύνη που έχει οικοδομηθεί τους
τελευταίους έξι μήνες μεταξύ των δύο Συννομοθετικών Σωμάτων της Ένωσης, θα πρέπει
απαρέγκλιτα να συνεχιστεί και να διευρυνθεί ακόμη περαιτέρω.
Αυτή, Κυρίες και Κύριοι, είναι κατά την άποψή μου, η πιο βασική πολιτική επιτυχία,
της πρώτης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου με σημαντικές θεσμικές
προεκτάσεις.
Η Κυπριακή Προεδρία αφιέρωσε πολλές δυνάμεις και ενέργεια στο ζήτημα του Πολυετούς
Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020, όπως ήταν και η σχετική εντολή που δόθηκε από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον περασμένο Ιούνιο. Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί
συμφωνία επί του μείζονος αυτού θέματος. Πιστεύω, όμως, ακράδαντα ότι η επίπονη
εργασία που επιτελέστηκε από πλευράς της Κυπριακής Προεδρίας αποτελεί συμβολή στην
αναγκαία ζύμωση που θα πρέπει να συνεχιστεί και τις επόμενες βδομάδες, υπό την
καθοδήγηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με στόχο την κατάληξη σε
συμφωνία. Εξακολουθώ να πιστεύω πως το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα
πρέπει να αποτελέσει το κατεξοχήν εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας για να δώσουμε
ξανά ώθηση στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη.
Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Επιτρέψτε μου να σημειώσω, με κάθε σεμνότητα και ειλικρίνεια ότι, η Κυπριακή Προεδρία
έχει πετύχει στοχευμένα και σημαντικά αποτελέσματα για την Ένωση, ακολουθώντας με
συνέπεια μια λειτουργική και πραγματιστική προσέγγιση. Θα αναφέρω επιγραμματικά, μόνο
μερικά από αυτά.
 Ένας από τους κύριους στόχους της Κυπριακής Προεδρίας ήταν η ολοκλήρωση του
Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Η Κυπριακή Προεδρία κληρονόμησε τις
τέσσερις εναπομείνασες νομοθετικές προτάσεις που εκκρεμούσαν ώστε να
ολοκληρωθεί το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση
μπορώ να πω πως αναντίλεκτα είμαστε πολύ κοντά στην ουσιαστική εκπλήρωση
αυτού του μεγάλου στόχου.
 Καταφέραμε μετά από συντονισμένες προσπάθειες με το Ευρωκοινοβούλιο και
ειδικότερα με την καταλυτική συνεργασία μας με τον Πρόεδρο Schulz, να
εξομαλύνουμε την κατάσταση σε σχέση με τη Διακυβέρνηση Σέγκεν. Με τη βοήθεια
όλων των κ-μ και βεβαίως της Διάσκεψης των Προέδρων του Ευρωκοινοβουλίου, η
Κυπριακή Προεδρία πέτυχε να αποφευχθεί ένας μεγάλος σκόπελος που δυνητικά θα
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μπορούσε να δυσχεράνει οριζόντια τη συνεργασία του Συμβουλίου με το
Ευρωκοινοβούλιο, ανατρέποντας έτσι το συννομοθετικό έργο και τον ευρύτερο
προγραμματισμό μας.
 Περαιτέρω, θα ήθελα να σημειώσω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου για το γεγονός
πως το έκτακτο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων που
συγκάλεσε η Κυπριακή Προεδρία στις 12 Δεκεμβρίου πέτυχε το μείζονα στόχο
επίτευξης συμφωνίας στο Συμβούλιο, στο πλαίσιο γενικής προσέγγισης, για τον
Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, κάνοντας έτσι ένα σημαντικό βήμα προς την
απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την υλοποίηση της
Τραπεζικής Ένωσης, βασικής συνισταμένης της Οικονομικής και Νομισματικής
Ένωσης. Προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία μαζί σας ούτως ώστε μέσα στα
πλαίσια της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας να οριστικοποιηθεί το ταχύτερο και να
υλοποιηθεί ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός.
 Μια άλλη αξιοσημείωτη επιτυχία της Προεδρίας, η οποία κατέστη δυνατή μέσα από
την αγαστή συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο, και μέσα από εξαιρετικά δύσκολες
συνθήκες, αποτέλεσε η έγκαιρη επίτευξη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
για τον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2013 και για τους
συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς του 2012.
 Η επίτευξη συμφωνίας για το Ενιαίο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας αναντίλεκτα, αποτελεί
σπουδαίο επίτευγμα για την Ένωση. Υπερπηδήθηκε η διαθεσμική κρίση που
προέκυψε τον περασμένο Ιούνιο και μετά από διαπραγματεύσεις πέραν των 30 ετών
έχει επιτέλους υπογραφεί ο σχετικός Κανονισμός, κάτι που θα βοηθήσει σημαντικά
την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη ειδικά, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της
ραχοκοκαλιάς της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επιπρόσθετα, παρά τη γενικότερη
καθυστέρηση που παρατηρείται ως προς κάποιες νομοθετικές προτάσεις, θα ήθελα
να αναφέρω με ικανοποίηση πως η Κυπριακή Προεδρία έχει επιτύχει συμφωνία με το
Ευρωκοινοβούλιο επί πέντε σημαντικών δράσεων της Πράξης για την Ενιαία
Αγορά.
 Καταφέραμε επίσης, στον τομέα του Εξωτερικού Εμπορίου, να κάνουμε ένα
σημαντικό βήμα με την έναρξη διαπραγματεύσεων για συνομολόγηση Συμφωνίας
Ελευθέρου Εμπορίου με την Ιαπωνία. Είναι αξιοσημείωτο πως σύμφωνα με
εκτιμήσεις της Επιτροπής, αναμένεται να δημιουργηθούν 400,000 επιπλέον θέσεις
εργασίας στην Ε.Ε., ως αποτέλεσμα αυτής της Συμφωνίας.
 Ως τελευταίο αλλά όχι έσχατο, θα ήθελα να κάνω ειδική αναφορά στην επιτυχία της
Κυπριακής Προεδρίας να επανενεργοποιήσει την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια
Πολιτική της Ε.Ε. Με τη Διακήρυξη της Λεμεσού έχει δοθεί μια νέα δυναμική στην
αξιοποίηση των τεράστιων δυνατοτήτων της γαλάζιας ανάπτυξης. Αναμφίβολα, οι
θαλάσσιες και ναυτιλιακές δραστηριότητες μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην
οικονομικά δύσκολη αυτή συγκυρία, για δημιουργία ανάπτυξης και νέων θέσεων
εργασίας.
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Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι,
Κύρια επιδίωξή μας κατά το εξάμηνο της Προεδρίας μας, ήταν να συμβάλουμε
εποικοδομητικά στην περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ειλικρινά πιστεύω ότι τα κύρια
αποτελέσματα της Προεδρίας μας, όπως τα έχω σταχυολογήσει προηγουμένως, είναι η
αδιαμφισβήτητη απόδειξη της θετικής μας συμβολής.
Αγαπητοί φίλοι,
Με την ευκαιρία της σημερινής μου παρουσίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ σύντομα ολοκληρώνεται η θητεία μου στην Προεδρία της
Κυπριακής Δημοκρατίας, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την αγωνία μου για το μέλλον της
Ένωσής μας. Ο βαθιά γραφειοκρατικός τρόπος με τον οποίο είναι θεσμικά δομημένη η
Ένωση, διαβρώνει κατά την ταπεινή άποψή μου, την παραγωγή ορθολογικών πολιτικών
που να στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών των
ευρωπαίων πολιτών. Είναι πραγματικά με λύπη που διαπιστώνω ότι υπάρχει σοβαρή
διάσταση μεταξύ των πολιτικών αποφάσεων που λαμβάνουμε για παράδειγμα στο επίπεδο
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, από τα όσα υλοποιούνται σε τεχνοκρατικό επίπεδο. Δεν
μπορεί να αποφασίζουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου να επικεντρωθούμε
επιτέλους, σε μέτρα ανάπτυξης και ενίσχυσης της απασχόλησης, και την ίδια ώρα οι
τεχνοκράτες-εντολοδόχοι της τρόικα να προωθούν τις ίδιες, αποτυχημένες συνταγές της
μονόπλευρης και αυστηρής λιτότητας που οδηγεί εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες στη
φτώχεια, την ανέχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Η κατάσταση αυτή, δίκαια απογοητεύει τους πολίτες μας. Έχουμε καθήκον να
αναστρέψουμε το κλίμα απογοήτευσης έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ολοένα και
διευρύνεται στις κοινωνίες των χωρών μας. Οφείλουμε να δράσουμε συντονισμένα και να
ξανακάνουμε ελκυστική την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, δίνοντας ξανά ελπίδα στους
Ευρωπαίους πολίτες και κυρίως στους νέους μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δίνει
την εντύπωση πως στηρίζει μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους τραπεζίτες. Οι πολιτικές
απόλυτης ελευθερίας της αγοράς, που ισούνται με ασυδοσία της αγοράς και με ελευθερία
των κερδοσκόπων και των πολυεθνικών εταιρειών να επιβάλλουν στους λαούς της
Ευρώπης πολιτικές λιτότητας, που πνίγουν την ανάπτυξη και διαρρηγνύουν τον κοινωνικό
ιστό, επιβάλλεται να εγκαταλειφθούν. Είναι ακλόνητη πεποίθησή μου ότι οι πολιτικές
μονόπλευρης λιτότητας αποτελούν εγγυημένη συνταγή αποτυχίας, αφού το μόνο που
πετυχαίνουν είναι να κάνουν τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς
φτωχότερους.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει να αναγνωριστεί από τα εκατομμύρια των πολιτών της ως
εγγυητής σταθερότητας και ειρήνης, θα πρέπει να προωθήσει, με ουσιαστικό τρόπο, την
κοινωνική συνοχή στην Ένωση. Χωρίς κοινωνική συνοχή και κοινωνική δικαιοσύνη, η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι μια οργάνωση κρατών χωρίς όραμα. Η ευημερία όλων και η
Κοινωνική Ειρήνη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του ευγενούς οράματος των ιδρυτών
της Ενωμένης Ευρώπης. Κερδίσαμε το Νόμπελ Ειρήνης αλλά σε κράτος μέλος της ΕΕ
υπάρχει ακόμα κατοχή του 37% του εδάφους της, από χώρα που επιδιώκει να ενταχθεί στην
Ένωση.

5

Είναι πεποίθησή μου ότι ιδιαίτερα στις μέρες μας, που η Ευρωπαϊκή Ένωση διέρχεται μια
πολύπλευρη κρίση, πρέπει να στραφούμε για καθοδήγηση στις ιδρυτικές αρχές της Ένωσης.
Και κυρίως, στην Αρχή της Αλληλεγγύης. Οφείλουμε να ξαναδώσουμε πλήρες νόημα στην
Αρχή της Αλληλεγγύης. Όχι για να εξυπηρετήσουμε, όπως κάποιοι ενδεχομένως να
φοβούνται, την άκρατη δανειοδότηση του «φτωχού ευρωπαϊκού νότου από τον πλούσιο
ευρωπαϊκό βορρά», αλλά για να διατρανώσουμε μέσα από διαφανείς διαδικασίες και
βέλτιστες πρακτικές, πως η λέξη «Ένωση» στον τίτλο «Ευρωπαϊκή Ένωση» δεν είναι κενή
περιεχομένου, αλλά έχει ουσία και μετουσιώνεται σε πολιτική πράξη μέσα από
αποτελεσματικές δράσεις που κάνουν τη διαφορά για τους πολίτες.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία μου, θα ήθελα να υπογραμμίσω εμφαντικά πως η
εντατικοποίηση του κοινού μας αγώνα για μια Καλύτερη Ευρώπη, πιο ανθρωποκεντρική
και με πιο ορατά οφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες είναι σήμερα πιο αναγκαία από ποτέ.
Γνωρίζουμε πως ο δρόμος προς την Ιθάκη είναι μακρύς και δύσκολος. Αναμφίβολα όμως,
όλοι μαζί, μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα!
Σας ευχαριστώ πολύ.
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