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ΠΡΟ ΜΙΑ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΕΤΡΨΠΗ
Η Ευρωπαώκό Ϊνωςη μπορεύ να εξϋλθει ενιςχυμϋνη από την τρϋχουςα κρύςη και να
αποκαταςτόςει τη θϋςη τησ ςτη διεθνό ςκηνό. Η Ϊνωςη αναπτύςςει μϋςα, για την
περαιτϋρω εμβϊθυνςη τησ ευρωπαώκόσ ολοκλόρωςησ και για να ξεπεραςτούν οι
πολύπλευρεσ προκλόςεισ, για την ενύςχυςη τησ ανϊπτυξησ, την ενύςχυςη τησ κοινωνικόσ
ςυνοχόσ και τη βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ των πολιτών τησ. Η οικονομικό κρύςη και η
κρύςη του χρϋουσ ϋχει αποκαλύψει, όχι μόνο την ανϊγκη για δημοςιονομικό εξυγύανςη, αλλϊ
και την ανϊγκη για τη βελτύωςη τησ διακυβϋρνηςησ ςτην ΕΕ. Μϋτρα λιτότητασ εύναι
ςημαντικϊ, αλλϊ ϋμφαςη θα πρϋπει να δοθεύ και ςε μϋτρα που αποςκοπούν ϊμεςα ςτην
ενύςχυςη τησ ϋξυπνησ και χωρύσ αποκλειςμούσ ανϊπτυξησ, ςτη δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ
και ςτη διαςφϊλιςη τησ ςταθερότητασ. Η κινητόριοσ δύναμη για τισ αναγκαύεσ
μεταρρυθμύςεισ εύναι οι βαςικϋσ αξύεσ και αρχϋσ τησ ΕΕ η ελευθερύα, η αλληλεγγύη, η
δημοκρατύα, η ιςότητα, το κρϊτοσ δικαύου και ο ςεβαςμόσ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων
και τησ ανθρώπινησ αξιοπρϋπειασ θα βρύςκονται ςτην πρώτη γραμμό. Η προώθηςη αυτών
των αξιών και η ευημερύα των πολιτών τησ Ϊνωςησ εύναι οι κύριοι ςτόχοι τησ ΕΕ, όπωσ
ορύζονται ςτη υνθόκη τησ Λιςαβόνασ.
Η Κυπριακό Προεδρύα, ςτη βϊςη αυτών των αξιών, θα προωθόςει την κοινωνικό ςυνοχό,
την ανϊπτυξη χωρύσ αποκλειςμούσ και τη δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ, ςυγκεκριμϋνα για
τισ νεότερεσ γενιϋσ, καθώσ και την αειφόρο ανϊπτυξη και τη βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ.
Η Ϊνωςη χρειϊζεται να καταςτεύ πιο προςιτό για τουσ πολύτεσ τησ και ςτον κόςμο. Με αυτό
την ϋννοια, εύναι ςημαντικό οι πολύτεσ να βρεθούν ςτο επύκεντρο των πολιτικών τησ ΕΕ και
να μεταδοθεύ ϋνα μόνυμα ελπύδασ και αλληλεγγύησ ςε αυτούσ και ςτον κόςμο. Η Ευρώπη
πρϋπει να ενιςχύςει το ρόλο τησ ςτη διεθνό ςκηνό. Παρϊλληλα, η αξιοπιςτύα τησ ΕΕ
χρειϊζεται να αποκαταςταθεύ, όχι μόνο ςτισ αγορϋσ, αλλϊ και ςτουσ πολύτεσ τησ.
Η Κύπροσ, κατϊ τη διϊρκεια τησ Προεδρύασ τησ, θα εργαςτεύ Προσ μια Καλύτερη Ευρώπη
μια πιο αποτελεςματική Ευρώπη, που ςυνειςφϋρει ςτη βιώςιμη ανάπτυξη και ςτη
δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ, μϋςω αποδοτικών και ολοκληρωμϋνων πολιτικών μια
Ευρώπη που λειτουργεύ ςτη βϊςη τησ βαςικόσ αρχόσ τησ αλληλεγγύησ, με δϋςμευςη για
ϋνα καλύτερο μϋλλον. Όλεσ οι προςπϊθειεσ θα κατευθυνθούν ώςτε οι νεότερεσ γενεϋσ να
κληροδοτόςουν μια Καλύτερη Ευρώπη.
Η Κυπριακό Προεδρύα θα αςχοληθεύ με ςημαντικϋσ προτεραιότητεσ τησ ατζϋντασ τησ ΕΕ,
όπωσ το Πολυετϋσ Δημοςιονομικό Πλαύςιο για την περύοδο 2014-2020, το οπούο εύναι μια
ευκαιρύα να ςυμφωνηθεύ ϋνασ προώπολογιςμόσ που θα ςυμβϊλλει ςτην ανϊπτυξη και,
ςυνεπώσ, ςε περιςςότερεσ θϋςεισ εργαςύασ ςτην Ϊνωςη, ςτην προώθηςη ολοκληρωμϋνων
πολιτικών, ςτην αειφόρο ανϊπτυξη και ςτην αύξηςη τησ ανταγωνιςτικότητασ τησ ΕΕ. Η
Κυπριακό Προεδρύα θα εργαςτεύ ςτη βϊςη των θεμελιωδών αρχών τησ Ϊνωςησ και ςε
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ςτενό ςυνεργαςύα με τα ϊλλα θεςμικϊ όργανα τησ ΕΕ, ώςτε να επιτευχθεύ ςυμφωνύα για ϋνα
ιςορροπημϋνο και αποτελεςματικό προώπολογιςμό τησ ΕΕ.
Η δημιουργύα του Κοινού Ευρωπαώκού υςτόματοσ Αςύλου μϋχρι το τϋλοσ του 2012 θα
ςυμβϊλει ςτην οικοδόμηςη ενόσ κοινού χώρου προςταςύασ, ςτη βϊςη τησ αλληλεγγύησ και
τησ ιςότιμησ κατανομόσ των βαρών.
Η Προεδρύα θα προωθόςει, επύςησ, δρϊςεισ, οι οπούεσ θα οδηγόςουν ςτην
αποτελεςματικότητα και, κατϊ ςυνϋπεια, ςτην ανϊπτυξη, ςτην ευημερύα και ςε θϋςεισ
εργαςύασ εύναι επιτακτικό ανϊγκη να εντοπιςτούν και να αναδειχθούν τα ςτοιχεύα
ανϊπτυξησ ςε όλεσ τισ κοινοτικϋσ πολιτικϋσ. Η περαιτϋρω ενύςχυςη τησ οικονομικόσ
διακυβϋρνηςησ θα αποκαταςτόςει την εμπιςτοςύνη ςτην ευρωζώνη και θα επιφϋρει πιο
αποτελεςματικϋσ και ςυγκλύνουςεσ οικονομικϋσ πολιτικϋσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων τησ
πρόληψησ κρύςεων και τησ μεύωςησ των ανιςορροπιών ςτην ανταγωνιςτικότητα ςε
ολόκληρη την ΕΕ. Παρϊλληλα, η ανϊπτυξη και η αποτελεςματικότητα των πολιτικών θα
επιδιωχθούν μϋςω τησ ορθόσ εφαρμογόσ τησ τρατηγικόσ Ευρώπη 2020 και του υμφώνου
για την Ανϊπτυξη και Απαςχόληςη, το οπούο αποφαςύςτηκε τον Ιούνιο του 2012. Σο 2012
εύναι η 20η επϋτειοσ από την δημιουργύα τησ εςωτερικόσ αγορϊσ και θα δοθεύ ϋμφαςη ςτην
περαιτϋρω ανϊπτυξη τησ, με ςτόχο μια πιο ανταγωνιςτικό κοινωνικό οικονομύα τησ αγορϊσ
τησ ΕΕ.
Η Κυπριακή Προεδρία έχει θέςει τισ ακόλουθεσ προτεραιότητεσ για να εργαςτεί
Προσ μια Καλύτερη Ευρώπη:
1. Μια Ευρώπη, πιο αποτελεςματικό και βιώςιμη
2. Μια Ευρώπη, με μια πιο αποδοτικό οικονομύα, βαςιςμϋνη ςτην ανϊπτυξη
3. Μια Ευρώπη, που να ςημαύνει περιςςότερα για τουσ πολύτεσ τησ, με αλληλεγγύη και
κοινωνικό ςυνοχό
4. Η Ευρώπη ςτον κόςμο και πιο κοντϊ τουσ γεύτονϋσ τησ
Οι προτεραιότητεσ βαςύζονται ςτο 18μηνο Πρόγραμμα του Σρύο Προεδρύασ, το οπούο
ετοιμϊςτηκε ςε ςτενό ςυνεργαςύα με τουσ εταύρουσ τησ Κύπρου – Πολωνύα και Δανύα – και
εγκρύθηκε τον Ιούνιο του 2011. Η Προεδρύα θα καθοδηγηθεύ από τα ςυμπερϊςματα του
Ευρωπαώκού υμβουλύου. Επιπρόςθετα, μια εποικοδομητικό και ομαλό ςυνεργαςύα με το
Ευρωπαώκό Κοινοβούλιο, ςύμφωνα με τη υνθόκη τησ Λιςαβόνασ, εύναι επιτακτικό για να
προχωρόςουν οι εργαςύεσ τησ Ϊνωςησ.
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1.

Ευρώπη πιο αποτελεςματική και βιώςιμη

Η υνθόκη τησ Λιςαβόνασ παρϋχει ϋνα πλαύςιο, το οπούο επιτρϋπει ςτην Ϊνωςη να
λειτουργεύ με αποτελεςματικότητα, για να αντεπεξϋρχεται των προκλόςεων που
αντιμετωπύζει. τη βϊςη τησ υνθόκησ, θα γύνουν βόματα για την εφαρμογό νϋων προνοιών,
που εύχαν ειςαχθεύ, ςχετικϊ με τη λόψη αποφϊςεων, όπωσ η εδαφικό ςυνοχό, καθώσ και η
οικονομικό και κοινωνικό ςυνοχό. Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ θα εύναι η προώθηςη
ολοκληρωμϋνων πολιτικών και αειφόρου ανϊπτυξησ, οι οπούεσ θα οδηγόςουν ςτην
ενύςχυςη τησ ανϊπτυξησ, ςτα πλαύςια μιασ πιο αποτελεςματικόσ διακυβϋρνηςησ,
αντιμετωπύζοντασ ϋτςι, την αςτϊθεια και την αβεβαιότητα που προκληθόκαν από την
κρύςη.
το επύκεντρο τησ Κυπριακόσ Προεδρύασ θα εύναι το Πολυετέσ Δημοςιονομικό Πλαίςιο
(ΠΔΠ) 2014-2020, ςτοχεύοντασ ςτην ολοκλόρωςη των διαπραγματεύςεων πριν από το
τϋλοσ του 2012. τόχοσ θα εύναι ϋνασ δύκαιοσ και αποτελεςματικόσ προώπολογιςμόσ τησ ΕΕ,
ώςτε να δημιουργηθεύ ανϊπτυξη και απαςχόληςη, μϋςω τησ αναδιαμόρφωςησ των
πολιτικών τησ ΕΕ και των χρηματοδοτικών τουσ εργαλεύων, που θα διϋπονται από πιο
αποτελεςματικούσ και απλοποιημϋνουσ μηχανιςμούσ εφαρμογόσ. Η Προεδρύα θα ςτοχεύςει
ςε ϋνα πιο δύκαιο και ιςορροπημϋνο περιεχόμενο των κύριων κοινών πολιτικών για τη νϋα
προγραμματικό περύοδο 2014-2020. Ϊμφαςη θα δοθεύ, πρωτύςτωσ, ςτην ποιότητα
δαπανών, ούτωσ ώςτε οι πολιτικϋσ και τα προγρϊμματα που θα χρηματοδοτούνται να
αποτελούν πολιτικϋσ με ευρωπαώκό προςτιθϋμενη αξύα. Η Προεδρύα θα επιδιώξει την
επύτευξη όςο το δυνατό μεγαλύτερησ προόδου ςτισ διαπραγματεύςεισ του νομοθετικού
πλαιςύου ςχετικϊ με αυτϋσ τισ πολιτικϋσ, περιλαμβανομϋνων τησ Κοινήσ Γεωργικήσ
Πολιτικήσ, τησ Κοινήσ Αλιευτικήσ Πολιτικήσ, τησ Πολιτικήσ υνοχήσ και την Πολιτικήσ
Ϊρευνασ και Καινοτομίασ, καθώσ και με τα χρηματοδοτικϊ προγρϊμματα, όπωσ τα
εργαλεύα εξωτερικόσ χρηματοδότηςησ και αυτϊ που θα εγκριθούν για τουσ τομεύσ τησ
δικαιοςύνησ και των εςωτερικών υποθϋςεων, των μεταφορών, τησ ενϋργειασ, τησ υγεύασ,
τησ παιδεύασ, τησ νεολαύασ, του αθλητιςμού και του πολιτιςμού. Παρϊλληλα, η Προεδρύα θα
επιδιώξει να πετύχει πρόοδο ςτισ ςυζητόςεισ για το θϋμα των ιδύων πόρων, με ςεβαςμό ςτισ
πρόνοιεσ τησ υνθόκησ τησ Λιςαβόνασ, ώςτε να διαςφαλιςτεύ η επαρκόσ χρηματοδότηςη
για την αποτελεςματικό εφαρμογό των πολιτικών τησ Ϊνωςησ, ςτοχεύοντασ ςτην επύτευξη
ςυναύνεςησ μεταξύ των Κρατών Μελών, για ϋνα ορθολογικό και δύκαιο ςύςτημα.
Η Πολιτική υνοχήσ εύναι η κύρια αναπτυξιακό πολιτικό τησ ΕΕ, με την οπούα δύνεται
ϋμφαςη ςτην οικονομικό, κοινωνικό και εδαφικό ςυνοχό, ώςτε να μειωθεύ το χϊςμα μεταξύ
των περιφερειών, ςε όλη την Ϊνωςη. Παρϋχει ςημαντικϊ χρηματοδοτικϊ εργαλεύα για
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αλληλεγγύη και η Προεδρύα θα ςτοχεύςει ςε ςημαντικό πρόοδο ςτισ διαπραγματεύςεισ για
τη δϋςμη νομοθετικών προτϊςεων.
Η μεταρρύθμιςη τησ Κοινήσ Γεωργικήσ Πολιτικήσ (ΚΓΠ) εύναι υψύςτησ ςημαςύασ για την
Προεδρύα. Ο ςτόχοσ εύναι η διαμόρφωςη ςτοχευμϋνου και αποτελεςματικού πλαιςύου
πολιτικόσ για την ανϊπτυξη πιο ανταγωνιςτικού γεωργικού τομϋα, διαςφαλύζοντασ την
αςφϊλεια τροφύμων. τα πλαύςια αυτϊ, η πρϊςινη ανϊπτυξη, η βιωςιμότητα και η
προςφορϊ δημοςύων αγαθών θα προωθηθούν και νϋεσ προκλόςεισ για την περιβαλλοντικό
προςταςύα, την κλιματικό αλλαγό, τη διατόρηςη και την αποτελεςματικό χρόςη των πόρων
και την ιςορροπημϋνη ανϊπτυξη ςτισ αγροτικϋσ περιοχϋσ θα αντιμετωπιςτούν.
Επιπρόςθετα, η Προεδρύα θα ςτοχεύςει ςτην επύτευξη προόδου ςτισ διαπραγματεύςεισ για
την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, η οπούα θα προωθόςει την αειφόρο διαχεύριςη των
αλιευτικών πόρων και την προςταςύα των ευπαθών αλιευτικών πόρων.
Η Ϊρευνα και η Καινοτομύα αποτελούν τον καταλύτη για την ενύςχυςη τησ οικονομικόσ
ανϊπτυξησ και τησ ανταγωνιςτικότητασ τησ Ϊνωςησ, ενώ θα οδηγόςουν και ςε δημιουργύα
θϋςεων απαςχόληςησ και ςε καλύτερη ποιότητα ζωόσ για τουσ πολύτεσ, αντιμετωπύζοντασ
ϋτςι τισ προκλόςεισ τησ κοινωνύασ. Η κύρια προτεραιότητα τησ Κυπριακόσ Προεδρύασ θα
εύναι η προώθηςη των διεργαςιών για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα τησ ΕΕ ‘Ορίζοντασ
2020’, που επιδιώκει να θεμελιώςει το χϊςμα μεταξύ τησ αγορϊσ και τησ ϋρευνασ, μϋςω τησ
καλύτερησ χρόςησ των επιςτημονικών αποτελεςμϊτων, με τρόπο ώςτε να επιτευχθεύ
ευρωπαώκό προςτιθϋμενη αξύα και να διαςφαλιςτεύ η ποιότητα των δαπανών. Επύςησ, θα
προωθηθεύ η πραγματοπούηςη του Ευρωπαώκού Φώρου Ϊρευνασ.
τισ κατευθύνςεισ για την ενεργειακό πολιτικό, το Ευρωπαώκό υμβούλιο ϋδωςε ϋμφαςη
ςτην ανϊγκη για τον εκςυγχρονιςμό και την επϋκταςη των ενεργειακών ευρωπαώκών
υποδομών, καθώσ και τησ διαςυνοριακόσ ςύνδεςησ των δικτύων, ϋτςι ώςτε να αρχύςει να
λειτουργεύ η αλληλεγγύη μεταξύ των Κρατών-Μελών και να υλοποιηθούν εναλλακτικϋσ οδού
εφοδιαςμού/διαμετακόμιςησ και εναλλακτικϋσ πηγϋσ ενϋργειασ και οι ανανεώςιμεσ πηγϋσ
ενϋργειασ να αναπτυχθούν και να ανταγωνύζονται τισ παραδοςιακϋσ πηγϋσ ενϋργειασ.
Επύςησ, ζότηςε ςυντονιςμό και ςυνοχό ςτισ εξωτερικϋσ ςχϋςεισ τησ ΕΕ. Ϊχει ςυμφωνηθεύ
ότι η εςωτερικό ενεργειακό πολιτικό θα πρϋπει να ολοκληρωθεύ μϋχρι το 2014 και ότι
κανϋνα Κρϊτοσ Μϋλοσ δεν πρϋπει να εύναι απομονωμϋνο από τα ευρωπαώκϊ δύκτυα φυςικού
αερύου και ηλεκτρικόσ ενϋργειασ μετϊ το 2015. Η αποδοτικό λειτουργύα των Διευρωπαώκών
Δικτύων μεταφορών, ενϋργειασ και τηλεπικοινωνιών εύναι το πρωταρχικό μϋςο για την
καλύτερη διαςύνδεςη τησ Ευρώπησ. Ενώ αναγνωρύζεται ο ρόλοσ τησ αγορϊσ ςτη
χρηματοδότηςη των υποδομών, προτεραιότητα θα δοθεύ ςτη Διευκόλυνςη ‘υνδέοντασ
την Ευρώπη’, καθώσ θα ςυνειςφϋρει ςτην περαιτϋρω ολοκλόρωςη, ςτην ενύςχυςη τησ
ανταγωνιςτικότητασ τησ Ευρώπησ, μϋςω τησ βελτύωςησ των υποδομών και ςτην ενύςχυςη
τησ οικονομικόσ, κοινωνικόσ και εδαφικόσ ςυνοχόσ των Κρατών Μελών.

6

Η αειφόροσ ανϊπτυξη βρύςκεται ςτο προςκόνιο το 2012, λόγω τησ Διϊςκεψησ για την
Αειφόρο Ανϊπτυξη των Ηνωμϋνων Εθνών, τη Διϊςκεψη ‘Ριο+20’. Για να επιτευχθεύ ο
μακροπρόθεςμοσ ςτόχοσ τησ αειφόρου ανϊπτυξησ χρειϊζονται ολοκληρωμϋνεσ πολιτικϋσ
και η δημιουργύα ςυνεργιών των πολιτικών για, μεταξύ ϊλλων, την κλιματικό αλλαγό, τισ
μεταφορϋσ, το περιβϊλλον και την ενϋργεια, ςτοχεύοντασ ςτην αντιμετώπιςη των τριών
πυλώνων τησ ανϊπτυξησ (δηλαδό του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού).
Παρϊλληλα με τη τρατηγικό Ευρώπη 2020, η περιεκτικό και ιςότιμη πρϊςινη ανϊπτυξη
πρϋπει να προωθηθεύ μϋςω τησ αειφόρου και αποτελεςματικόσ διαχεύριςησ των πόρων τησ
Ευρώπησ. Εύναι, γι’ αυτό, ςημαντικό για την ΕΕ, οι πολιτικϋσ για την κλιματικό αλλαγό, το
περιβϊλλον και την ενϋργεια να κατευθύνονται από ϋνα ολοκληρωμϋνο πρόγραμμα δρϊςησ,
ςυμβατό με την Ευρωπαώκό τρατηγικό για την Αειφόρο Ανϊπτυξη. το ύδιο πλαύςιο και
λαμβϊνοντασ υπόψη ότι το 2012 ϋχει προκηρυχθεύ ωσ ‘Ϊτοσ Νερού’, η Προεδρύα θα δώςει
ϋμφαςη ςτη ςημαςύα των δρϊςεων για την αειφόρο διαχεύριςη των υδϊτινων πόρων ςτην
ΕΕ. Η Κυπριακό Προεδρύα θα επιδιώξει, επύςησ, να επανενεργοποιόςει την Ολοκληρωμένη
Θαλάςςια Πολιτική τησ ΕΕ, ωσ ϋνα ςημαντικό εργαλεύο για τη ςύγκλιςη με τουσ ςτόχουσ
τησ τρατηγικόσ Ευρώπη 2020, οι οπούοι θα αντιμετωπύςουν τισ ςχετικϋσ προκλόςεισ, με
ϋνα αποδοτικό και βιώςιμο τρόπο, ςε ευρωπαώκό επύπεδο.

2.

Ευρώπη, με μια καλύτερη απόδοςη τησ οικονομίασ,
βαςιςμένη ςτην ανάπτυξη

Η οικονομικό κρύςη ϋχει αναδεύξει ςημαντικϋσ διαρθρωτικϋσ αδυναμύεσ και αδυναμύεσ
ανταγωνιςτικότητασ τησ Ϊνωςησ, καθώσ επύςησ και την ανϊγκη για περιςςότερη
ςυνεργαςύα και αποτελεςματικότητα των πολιτικών και των μϋτρων, ώςτε να επιτευχθεύ η
δημιουργύα μιασ πιο ϋξυπνησ, βιώςιμησ, χωρύσ αποκλειςμούσ ανϊπτυξησ, η οπούα να
αξιοποιεύ τουσ πόρουσ και να δημιουργεύ θϋςεισ εργαςύασ. Η προςϋγγιςη για την ανϊκαμψη
ϋχει δύο πτυχϋσ: η δημοςιονομικό εξυγύανςη και η βιώςιμη οικονομικό ανϊπτυξη εύναι
επιτακτικϋσ για μια καλύτερη Ευρώπη.
Η Προεδρύα θα επικεντρωθεύ ςτην εφαρμογό του νέου ενιςχυμένου πλαιςίου
οικονομικήσ διακυβέρνηςησ και θα προωθόςει και εφαρμόςει μϋτρα, όπου εύναι
απαραύτητα, για την περαιτϋρω βελτύωςη τησ οικονομικόσ διακυβϋρνηςησ και την ενύςχυςη
τησ δημοςιονομικόσ εποπτεύασ, ούτωσ ώςτε, να διαςφαλιςτεύ η δημοςιονομικό
ςταθερότητα. Η υπογραφό τησ υνθόκησ για τη ταθερότητα, τον υντονιςμό και τη
Διακυβϋρνηςη ςτην Οικονομικό και Νομιςματικό Ϊνωςη, ςτο Ευρωπαώκό υμβούλιο, τον
Μϊρτιο του 2012, ανϋδειξε ϋνα νϋο κεφϊλαιο ςτον τομϋα. Η επικύρωςη τησ υνθόκησ εύναι
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ςημαντικό, καθώσ μαζύ με τη υνθόκη για τον Ευρωπαώκό Μηχανιςμό ταθερότητασ,
ενιςχύουν από τη μια, την αλληλεγγύη μεταξύ των υμβαλλομϋνων Μερών και από την
ϊλλη, την αύςθηςη ευθύνησ των μεμονωμϋνων χωρών, δυο αρχϋσ που αποτελούν τον
ακρογωνιαύο λύθο τησ αντιμετώπιςησ τησ κρύςησ χρϋουσ ςτην Ϊνωςη.
Η αποτελεςματικό εφαρμογό των δεςμεύςεων των Κρατών Μελών τησ ευρωζώνησ ςτα
πλαύςια του υμφώνου ‘Euro Plus’ και η τόρηςη του ενιςχυμϋνου υμφώνου ταθερότητασ
και Ανϊπτυξησ, εύναι κύρια για την επύτευξη τησ δημοςιονομικόσ εξυγύανςησ και την
ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ. Ϊμφαςη θα δοθεύ ςτισ δρϊςεισ που θα προκύψουν από
την εφαρμογό του δεύτερου Ευρωπαώκού Εξαμόνου, που ξεκύνηςε από τον Ιανουϊριο του
2012, και θα διαςφαλύςει την αναγκαύα παρακολούθηςη των νϋων πρωτοβουλιών, όπωσ τη
Διαδικαςύα Μακροοικονομικών Ανιςοτότων.
Πρόςθετα των μϋτρων που ςτοχεύουν ςτη δημοςιονομικό εξυγύανςη και ςε διαρθρωτικϋσ
μεταρρυθμύςεισ, εύναι ιδιαύτερησ ςημαςύασ η τόνωςη τησ ανϊπτυξησ, ώςτε η ΕΕ να αρχύςει
να ανακϊμπτει από την κρύςη. ε αυτό το πλαύςιο, ϋμφαςη θα δοθεύ ςτην παρακολούθηςη
τησ εφαρμογήσ τησ τρατηγικήσ Ευρώπη 2020 και ςτο ύμφωνο για την Ανάπτυξη
και Απαςχόληςη, η οπούα αποφαςύςτηκε τον Ιούνιο του 2012. Η ενδυνϊμωςη τησ
οικονομικόσ ανϊπτυξησ και η προώθηςη των ευκαιριών απαςχόληςησ θα εύναι μεταξύ των
κύριων προτεραιοτότων τησ Προεδρύασ, ώςτε να επιτευχθεύ βιώςιμη και πλούςια ςε
απαςχόληςη ανϊπτυξη, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ςυνϋπειεσ τησ οικονομικόσ κρύςησ.
Σο Ευρωπαώκό υμβούλιο επανϋλαβε τον Ιούνιο του 2012 ότι η περαιτϋρω εμβάθυνςη τησ
εςωτερικήσ αγοράσ, μϋςω τησ μεύωςησ των υφιςτϊμενων εμποδύων, θα εύναι ϋνασ βαςικόσ
παρϊγοντασ για την προώθηςη τησ ανϊπτυξησ και των θϋςεων εργαςύασ. Επομϋνωσ, η
προώθηςη των πρωτοβουλιών για την Πρϊξη για την Ενιαύα Αγορϊ και ϊλλων πιθανών
νϋων πρωτοβουλιών εύναι απαραύτητη. υνεπώσ, αυτό θα ενιςχύςει την ευρωπαώκό
οικονομύα, θα προωθόςει την οικονομικό ανϊπτυξη και τη δημιουργύα περιςςότερων
θϋςεων εργαςύασ, ενώ την ύδια ςτιγμό, θα επιτύχει κοινωνικό πρόοδο και θα ανταποκριθεύ
ςτισ ανϊγκεσ των Μικρομεςαύων Επιχειρόςεων (ΜμΕ) και των καταναλωτών. Η Προεδρύα,
αναγνωρύζοντασ τη ςημαςύα των ΜμΕ, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιϊ τησ ευρωπαώκόσ
οικονομύασ, θα προωθόςει ϋνα περιβϊλλον φιλικό προσ τισ ΜμΕ, εςτιϊζοντασ ςτην
πρόςβαςη για χρηματοδότηςη για τισ ΜμΕ και ςε μια αποτελεςματικό ενιαύα ψηφιακό
αγορϊ ςτο πλαύςιο τησ Ευρωπαώκόσ Χηφιακόσ Ατζϋντασ.
Ϊνασ καλόσ και κατϊλληλα ρυθμιςμϋνοσ τομϋασ χρηματοπιςτωτικών υπηρεςιών αποτελεύ,
επύςησ, προώπόθεςη για οικονομικό ανϊπτυξη και ςταθερότητα. Η Προεδρύα θα δώςει
ϋμφαςη ςτην ενύςχυςη του ρυθμιςτικού πλαιςίου χρηματοπιςτωτικών υπηρεςιών και
ςτην εφαρμογό των μϋτρων που ςτοχεύουν ςε περιςςότερη διαφϊνεια ςτην αγορϊ,
προςταςύα των καταναλωτών και επενδυτών, πρόληψη των απειλών ςτη
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χρηματοπιςτωτικό ςταθερότητα από την ανϊληψη υπερβολικών κινδύνων και ςτην
ολοκλόρωςη του κοινού ευρωπαώκού πλαιςύου για την αποτελεςματικό διαχεύριςη των
χρηματοπιςτωτικών κρύςεων.

3.

Ευρώπη, που να ςημαίνει περιςςότερα για τουσ πολίτεσ τησ,
με αλληλεγγύη και κοινωνική ςυνοχή

Η Κυπριακό Προεδρύα θα εργαςτεύ για μια Ευρώπη πιο κοντϊ ςτουσ πολύτεσ τησ, ώςτε να
βελτιωθεύ η ποιότητα ζωόσ των ευρωπαύων πολιτών, καθώσ και η υγεύα και η ευημερύα τουσ
και να ενιςχυθεύ η κοινωνικό ϋνταξη και δικαιοςύνη. Οι τρϋχουςεσ κοινωνικοοικονομικϋσ
ςυνϋπειεσ και, ςυγκεκριμϋνα, οι επιπτώςεισ τησ κρύςησ, ϋχουν επηρεϊςει αρνητικϊ τουσ
ευρωπαύουσ πολύτεσ. Δρϊςεισ για ενύςχυςη τησ ανϊπτυξησ και των θϋςεων εργαςύασ εύναι
επιτακτικϋσ για την εκπλόρωςη του ςτόχου τησ υνθόκησ τησ Λιςαβόνασ για προώθηςη τησ
ευημερύασ των πολιτών και η Προεδρύα θα εργαςτεύ προσ αυτό τον ςτόχο.
χετικϊ με την απαςχόληςη, η ϋμφαςη θα δοθεύ ςτην νεανική απαςχόληςη, ςύμφωνα και
με τη Δόλωςη των Μελών του Ευρωπαώκού υμβουλύου τον Ιανουϊριο του 2012, για τισ
αναγκαύεσ επεύγουςεσ δρϊςεισ για μεύωςη των ανοδικών δεικτών ανεργύασ ςτουσ νϋουσ ςε
όλη την Ϊνωςη. Αυτό η προτεραιότητα ςυνδϋεται με την Πρωτοβουλύα ‘Ευκαιρύεσ για τουσ
Νϋουσ’ και θα περιλαμβϊνει θϋματα ςχετικϊ με τισ ευκαιρύεσ εκπαύδευςησ, τισ ςυνθόκεσ
εργαςύασ, την ποιότητα τησ απαςχόληςησ, καθώσ και την ιςοτιμύα των προςόντων και των
επιδιώξεων των νϋων ανθρώπων με τισ ανϊγκεσ τησ οικονομύασ και των επιχειρόςεων.
Επιπρόςθετα, ςτα πλαύςια του διαρθρωμϋνου διαλόγου με τουσ νϋουσ, ϋμφαςη θα δοθεύ ςτη
ςυμμετοχό των νϋων ςτη δημοκρατικό ζωό και την κοινωνικό ϋνταξη.
Ϊνασ από τουσ βαςικούσ ςτόχουσ τησ Κυπριακόσ Προεδρύασ εύναι η δημιουργύα του Κοινού
Ευρωπαΰκού υςτήματοσ Αςύλου μϋχρι το τϋλοσ του 2012, εςτιϊζοντασ ςτην ενύςχυςη
τησ πρακτικόσ ςυνεργαςύασ μεταξύ των Κρατών Μελών, για την προςταςύα των
δικαιωμϊτων όςων ϋχουν ανϊγκη διεθνούσ προςταςύασ, ςτη βϊςη τησ αλληλεγγύησ και τησ
αρχόσ τησ δύκαιησ κατανομόσ των βαρών μεταξύ των Κρατών Μελών.
Η προςταςύα και η αςφϊλεια των προςώπων και η προςταςύα τησ ιδιωτικόσ ζωόσ εύναι
θεμελιώδη δικαιώματα όλων των πολιτών. Η Προεδρύα θα προωθόςει το νϋο νομικό πλαύςιο
για την προςταςία των προςωπικών δεδομένων, καθώσ οι αυξανόμενεσ τεχνολογικϋσ
αλλαγϋσ, η παγκοςμιοπούηςη και η μαζικό καθημερινό μεταφορϊ των προςωπικών
δεδομϋνων ϋχουν καταςτόςει την προςταςύα τουσ απαραύτητη. Επιπρόςθετα, νομοθετικϊ
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μϋτρα, που επικεντρώνονται ςτην ενύςχυςη τησ ςυνεργαςύασ των Κρατών Μελών ςτον
τομϋα τησ δικαιοςύνησ, θα προωθηθούν.
Αντιμετωπύζοντασ τισ δημογραφικϋσ προκλόςεισ τησ Ευρώπησ, η Προεδρύα θα αςχοληθεύ με
θϋματα που ςχετύζονται με το Ευρωπαΰκό Ϊτοσ Ενεργού Γήρανςησ και Αλληλεγγύησ
μεταξύ των Γενεών, προωθώντασ την ενεργό ςυμμετοχό ςε όλεσ τισ ςφαύρεσ τησ ζωόσ και
την ενύςχυςη τησ αλληλεγγύησ μεταξύ των γενεών. τον τομϋα τησ υγεύασ, ο ςτόχοσ εύναι η
πρόληψη των αςθενειών και η προώθηςη ενόσ υγιούσ τρόπου ζωόσ, που οδηγούν ςτην υγιό
γόρανςη ςε όλο τον κύκλο τησ ζωόσ. ε αυτό το πλαύςιο, ο ρόλοσ του αθλητιςμού ςτη
βελτύωςη τησ υγεύασ των πολιτών και η ενύςχυςη τησ ενεργού γόρανςησ θα εξεταςτούν.
Η Προεδρύα θα εςτιϊςει ςτην ενύςχυςη τησ ευρωπαώκόσ κοινωνικόσ πολιτικόσ, μϋςω τησ
προώθηςησ τησ ευημερίασ των παιδιών, καθώσ και τησ πρόληψησ και καταπολϋμηςησ τησ
παιδικόσ φτώχειασ και του κοινωνικού αποκλειςμού. Οι ςυζητόςεισ για όλα τα θϋματα τησ
ευημερύασ των παιδιών, όπωσ η προςταςύα, η ςυμμετοχό των παιδιών και πρόςβαςη ςε
επαρκούσ πόρουσ, υπηρεςύεσ και ευκαιρύεσ θα διευκολυνθούν περιςςότερο μϋςω των
διαδικαςιών τησ Προεδρύασ.
τον τομϋα τησ παιδεύασ, η κύρια προτεραιότητα θα εύναι οι διαπραγματεύςεισ του
επόμενησ γενεϊσ προγρϊμματοσ, ‘Ϊραςμοσ για όλουσ’. Ξεχωριςτό ϋμφαςη θα δοθεύ ςτην
προώθηςη του αλφαβητιςμού και την παροχό πιο ποιοτικόσ παιδείασ και εκπαύδευςησ,
ώςτε να ενιςχυθεύ η κοινωνικό ςυνοχό και να καταπολεμηθεύ η ανεργύα. Λαμβϊνοντασ
υπόψη ότι η ενιςχυμϋνη επϋνδυςη ςτον πολιτιςμό ςυνειςφϋρει ςτην οικονομικό ανϊπτυξη,
ςτην απαςχόληςη, ςτην καινοτομύα και ςτην κοινωνικό ςυνοχό, η Προεδρύα θα εργαςτεύ για
την πρόταςη για το Πρόγραμμα ‘Ευρώπη τησ Δημιουργύασ’, για την περύοδο μετϊ το 2013.
Για να επανακτόςουν οι πολύτεσ την αυτοπεπούθηςη και την εμπιςτοςύνη ςτισ πολιτικϋσ
τησ Ϊνωςησ, η ενεργό τουσ ςυμμετοχό εύναι ςημαντικό. Ψσ εκ τούτου, η Προεδρύα θα
προωθόςει τη ςυμμετοχό και την εμπλοκό των κοινωνικών εταύρων, των ΜΚΟ και των
τοπικών αρχών ςτη διαμόρφωςη και ςτην εφαρμογό τησ τρατηγικόσ Ευρώπη 2020,
καθώσ και ςτην πολιτικό προςταςύα.

4.

Η Ευρώπη ςτον κόςμο, πιο κοντά ςτουσ γείτονεσ τησ

τα πλαύςια τησ εξωτερικόσ διϊςταςησ τησ ΕΕ, η Κυπριακό Προεδρύα θα ςυνεργαςτεύ ςτενϊ
με τον Πρόεδρο του Ευρωπαώκού υμβουλύου και θα ςτηρύξει, όποτε καταςτεύ αναγκαύο, τισ
δραςτηριότητεσ και τισ πρωτοβουλύεσ τησ Ύπατησ Εκπροςώπου τησ ΕΕ για θϋματα
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Εξωτερικόσ Πολιτικόσ και Πολιτικόσ Αςφϊλειασ, όπωσ και τησ Ευρωπαώκόσ Εξωτερικόσ
Τπηρεςύασ Ευρωπαώκόσ Δρϊςησ (ΕΤΕΔ).
Ψσ εκ τούτου, η Κυπριακό Προεδρύα θα ςτηρύξει τισ προςπϊθειεσ τησ Ύπατησ Εκπροςώπου
αναφορικϊ με την Ευρωπαΰκή Πολιτική Γειτονίασ, και ιδύωσ τη Νότια Διϊςταςό τησ, όπου
η ΕΕ ϋχει δεςμευτεύ να ςτηρύξει τον εκδημοκρατιςμό των νοτύων εταύρων μασ. το πλαύςιο
αυτό, θα προωθηθεύ ο διϊλογοσ με τισ χώρεσ τησ περιοχόσ για εμπορικϋσ και οικονομικϋσ
ςχϋςεισ, καθώσ και για ϊλλα θϋματα κοινού ενδιαφϋροντοσ, όπωσ η μετανϊςτευςη, η
κινητικότητα και η αςφϊλεια. Σαυτόχρονα, η Κυπριακό Προεδρύα θα ςυμβϊλει ςτισ
προςπϊθειεσ τησ Ύπατησ Εκπροςώπου για την προώθηςη των ςτόχων τησ Ανατολικόσ
Εταιρικόσ χϋςησ.
Η Κυπριακό Προεδρύα θα ςτηρύξει, επύςησ, τισ προςπϊθειεσ τησ Ύπατησ Εκπροςώπου για
την εδραύωςη των ςχϋςεων τησ ΕΕ με τουσ ςτρατηγικούσ εταύρουσ μασ και την προώθηςη
των ςχϋςεων τησ Ϊνωςησ με ανερχόμενουσ παγκόςμιουσ παρϊγοντεσ.
Κατϊ τη διϊρκεια τησ Κυπριακόσ Προεδρύασ, ο ςτόχοσ θα εύναι η ολοκλόρωςη των
διαπραγματεύςεων για τουσ εξωτερικούσ χρηματοδοτικούσ μηχανιςμούσ, ςτα πλαύςια
του νϋου Πολυετούσ Δημοςιονομικού Πλαιςύου για το 2014-2020, που θα επιτρϋψει, επύςησ,
τη ςυνεργαςύα τησ ΕΕ με γειτονικϋσ χώρεσ και ϊλλουσ εταύρουσ.
Η Προεδρύα θα εργαςτεύ για την ενδυνϊμωςη τησ εξωτερικόσ εμπορικόσ πολιτικόσ τησ ΕΕ, η
οπούα αποτελεύ μια μηχανό ανϊπτυξησ, όπωσ ϋχει τονιςτεύ ςτο ύμφωνο για την Ανϊπτυξη
και Απαςχόληςη. Επιπλϋον, η Κυπριακό Προεδρύα θα ςτηρύξει την Ύπατη Εκπρόςωπο και
την Επιτροπό ςτην προώθηςη τησ ευρωπαώκόσ αναπτυξιακόσ πολιτικόσ και τησ
ανθρωπιςτικόσ βοόθειασ. Με ςτόχο την καταπολϋμηςη τησ παγκόςμιασ πεύνασ και τη
διαςφϊλιςη καλύτερησ ποιότητασ ζωόσ ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, η Κυπριακό Προεδρύα
θα επικεντρωθεύ ςτην επιςιτιςτικό αςφϊλεια και ςτη βελτύωςη τησ διατροφόσ.
Η διεύρυνςη ενδυναμώνει την Ϊνωςη καθώσ επεκτεύνει τη ζώνη ςταθερότητασ και
ευημερύασ, φϋρνοντασ τουσ πολύτεσ τησ ηπεύρου πιο κοντϊ. Η Κυπριακό Προεδρύα ςτοχεύει
να προωθόςει ενεργϊ τα θϋματα διεύρυνςησ, ςτη βϊςη τησ προςϋγγιςησ κϊθε χώρα να
κρύνεται ‘ςύμφωνα με την αξύα τησ’ και με αυςτηρϋσ προώποθϋςεισ.
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ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. Γενικέσ Τποθέςεισ
Σο υμβούλιο Γενικών Τποθϋςεων κατϋχει μια ξεχωριςτό θϋςη ςτη θεςμικό δομό του
υμβουλύου. Ϊχει ςυντονιςτικό ρόλο ςτην προετοιμαςύα και παρακολούθηςη των
ςυναντόςεων του Ευρωπαώκού υμβουλύου, τη διαςφϊλιςη τησ ςυνοχόσ των εργαςιών των
διϊφορων ςυνθϋςεων του υμβουλύου και τον χειριςμό οριζόντιων θεμϊτων, όπωσ το
Πολυετϋσ Δημοςιονομικό Πλαύςιο, τη διεύρυνςη και τα διοργανικϊ θϋματα. τη βϊςη του
ςυμφωνημϋνου πλαιςύου, η Κυπριακό Προεδρύα θα εργαςτεύ ςε διαβούλευςη με όλα τα
θεςμικϊ όργανα τησ ΕΕ.
Οι διαπραγματεύςεισ για το επόμενο Πολυετϋσ Δημοςιονομικό Πλαύςιο (ΠΔΠ) 2014-2020
πραγματοποιούνται ςε ϋνα κοινωνικό-οικονομικό περιβϊλλον γεμϊτο προκλόςεισ, ςε μια
εποχό κατϊ την οπούα η ΕΕ αναλαμβϊνει δρϊςη για να αντιμετωπύςει τισ δυςμενεύσ
επιπτώςεισ που ϋχει επιφϋρει η οικονομικό κρύςη και η κρύςη χρϋουσ. Η Προεδρύα θα δώςει
ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτη διαςφϊλιςη τησ ςυνϋχιςησ και ςυνοχόσ του ΠΔΠ για 2014-2020, με
προτϊςεισ για επιμϋρουσ ζητόματα, ςτοχεύοντασ ςτην ταύτιςη του περιεχομϋνου και των
πόρων του νϋου ΠΔΠ με τισ ςυμφωνημϋνεσ προτεραιότητεσ τησ ΕΕ, και παρϊλληλα, την
επεξεργαςύα του πακϋτου για τουσ Ιδύουσ Πόρουσ.
Η διεύρυνςη εξακολουθεύ να αποτελεύ μια ςημαντικό πολιτικό τησ ΕΕ, προωθώντασ τη
ςταθερότητα και την ευημερύα ςτην Ευρώπη. Από αυτό την ϊποψη, η Προεδρύα θα
ςυνεχύςει να εργϊζεται για τη διαδικαςύα διεύρυνςησ τησ ΕΕ.
το πλαύςιο του υμβουλύου Γενικών Τποθϋςεων, η Κυπριακό Προεδρύα θα παρϋχει ςτόριξη
για την αποτελεςματικό προετοιμαςύα και παρακολούθηςη των ςυναντόςεων του
Ευρωπαώκού υμβουλύου, ϋχοντασ ωσ ςτόχο την περαιτϋρω διαςύνδεςη των δυο.
Επιπρόςθετα, η Κυπριακό Προεδρύα θα ςυνεχύςει τισ προςπϊθειεσ για την εφαρμογό τησ
τρατηγικόσ Ευρώπη 2020 και για την επύτευξη των ςυμφωνημϋνων ςτόχων. Οι
προςπϊθειεσ θα επικεντρωθούν ςτην επύτευξη των νϋων προτεραιοτότων που ϋχουν τεθεύ
ςτην Ετόςια Επιςκόπηςη Ανϊπτυξησ για το 2012. Η Προεδρύα εύναι ϋτοιμη, ςε ςτενό
ςυνεργαςύα με την επόμενη Προεδρύα, να ςυνειςφϋρει ςτην προετοιμαςύα του κύκλου για
το 2013.
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Πολυετέσ Δημοςιονομικό Πλαίςιο
Η ςυμφωνύα για τον προώπολογιςμό τησ ΕΕ θα πρϋπει να λϊβει υπόψη, αφενόσ, τισ
οικονομικϋσ ςυνθόκεσ και τα μϋτρα δημοςιονομικόσ εξυγύανςησ των Κρατών Μελών και,
αφετϋρου, το γεγονόσ ότι ο προώπολογιςμόσ πρϋπει να ςυμβϊλει ςτισ προςπϊθειεσ για
ενύςχυςη τησ ανϊπτυξησ, καθώσ και να παρϋχει τα μϋςα, ςτα επτϊ χρόνια τησ διϊρκειϊσ του,
για επύτευξη των ςτόχων τησ τρατηγικόσ Ευρώπη 2020. Σαυτόχρονα, ο προώπολογιςμόσ
τησ ΕΕ χρειϊζεται να ςτραφεύ προσ τη διαςφϊλιςη τησ αλληλεγγύησ και δικαιοςύνησ και τη
βελτύωςη του βιοτικού επιπϋδου και τησ ποιότητασ ζωόσ των πολιτών τησ ΕΕ.
Οι διαπραγματεύςεισ για το Πολυετϋσ Δημοςιονομικό Πλαύςιο θα εύναι κύρια
προτεραιότητα για την Κυπριακό Προεδρύα, με ςτόχο αυτϋσ να προχωρόςουν ςε επύπεδο
υμβουλύου και, ακολούθωσ, να τεθούν ενώπιον του Ευρωπαώκού υμβουλύου για τελικό
ςυμφωνύα πριν από το τϋλοσ του 2012. Ψσ εκ τούτου, η Προεδρύα, θα εργαςτεύ ςτο πρότυπο
τησ κοινοτικόσ μεθόδου και θα ϋχει ςτενό ςυνεργαςύα με τον Πρόεδρο του Ευρωπαώκού
υμβουλύου. Σαυτόχρονα, θα ϋχει ςτενό ςυνεργαςύα με το Ευρωπαώκό Κοινοβούλιο, για τη
διευκόλυνςη τησ υιοθϋτηςησ ολόκληρου του πακϋτου. Οι διαπραγματεύςεισ θα
πραγματοποιούνται παρϊλληλα με εκεύνεσ για τισ διϊφορεσ επύ μϋρουσ πολιτικϋσ,
προετοιμϊζοντασ το ϋδαφοσ για την ομαλό ολοκλόρωςη των ςχετικών ςυζητόςεων που
ςυνδϋονται με τισ διαπραγματεύςεισ για το ΠΔΠ.
Πολιτική υνοχήσ
Η ςυμφωνύα για το καινούριο νομοθετικό πακϋτο για την Πολιτικό υνοχόσ μετϊ το 2013
θα αποτελεύ ϋνα από τα πιο ςημαντικϊ ςτοιχεύα των ςυνόδων του ΓΤ κατϊ τη διϊρκεια τησ
Κυπριακόσ Προεδρύασ. Η ϋγκαιρη ολοκλόρωςη των διαπραγματεύςεων για το νϋο
ρυθμιςτικό πλαύςιο για την Πολιτικό υνοχόσ εύναι καθοριςτικόσ ςημαςύασ για την
προετοιμαςύα από τα Κρϊτη Μϋλη τησ καινούργιασ γενιϊσ προγραμμϊτων και την εφαρμογό
τουσ ςτισ αρχϋσ του 2014.
κοπόσ τησ Προεδρύασ εύναι να επιτευχθεύ η μϋγιςτη δυνατό πρόοδοσ, υπό την αύρεςη τησ
ολοκλόρωςησ των διαπραγματεύςεων του ΠΔΠ. Σο υμβούλιο θα πρϋπει να χειριςτεύ
εκκρεμό θϋματα, με ςτόχο να διαμορφωθεύ η νϋα Πολιτικό υνοχόσ, ςύμφωνα με τουσ
ςτόχουσ τησ τρατηγικόσ Ευρώπη 2020, για βελτύωςη τησ οικονομικόσ, κοινωνικόσ και
εδαφικόσ ςυνοχόσ.
Η Κυπριακό Προεδρύα θα ςυνεχύςει τισ εργαςύεσ για την εφαρμογό και παρακολούθηςη του
χϊρτη πορεύασ για την προώθηςη και βελτύωςη τησ ενιαύασ εδαφικόσ προςϋγγιςησ, βϊςει
τησ Εδαφικόσ Ατζϋντασ 2020. ε ςχϋςη με την αςτικό ανϊπτυξη, η Προεδρύα θα ςυνεχύςει με
την εφαρμογό του Φϊρτη τησ Λειψύασ και τησ Διακόρυξησ του Σολϋδο.
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Διεύρυνςη
Η προοπτικό ϋνταξησ δύνει ιςχυρό κύνητρο για εκδημοκρατιςμό, δομικϋσ μεταρρυθμύςεισ και
περιφερειακό ςυνεργαςύα. Η Κυπριακό Προεδρύα θα διαςφαλύςει ότι η διεύρυνςη θα
παραμεύνει ψηλϊ ςτισ προτεραιότητϋσ τησ και, ωσ εκ τούτου, θα προωθόςει περαιτϋρω τη
διαδικαςύα, ςτη βϊςη τησ προςϋγγιςησ ότι κϊθε χώρα κρύνεται ‘ςύμφωνα με την αξύα τησ’
και με αυςτηρϋσ προώποθϋςεισ.
Η Κυπριακό Προεδρύα εύναι αποφαςιςμϋνη να προχωρόςει περαιτϋρω τισ ενταξιακϋσ
διαπραγματεύςεισ τησ Ιςλανδύασ, με ςτόχο να προχωρόςει τη διαδικαςύα όςο πιο κοντϊ
γύνεται ςτην ολοκλόρωςό τησ.
Επύςησ, η ενύςχυςη τησ προοπτικόσ τησ ϋνταξησ τησ Σουρκύασ εύναι καύριασ ςημαςύασ και η
Προεδρύα θα επικεντρωθεύ ςτην προώθηςη τησ προοπτικόσ αυτόσ, ςύμφωνα με το
Διαπραγματευτικό Πλαύςιο τησ Σουρκύασ και τα ςχετικϊ ςυμπερϊςματα του υμβουλύου.
Η Κυπριακό Προεδρύα εύναι ϋτοιμη να εφαρμόςει ϊμεςα την απόφαςη τησ Ϊνωςησ για
ϋναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύςεων με το Μαυροβούνιο και να ςυμβϊλει ςτην
αποφαςιςτικό εξϋλιξη αυτών των διαπραγματεύςεων.
Η Προεδρύα θα προςπαθόςει να αξιοποιόςει τη δυναμικό που δημιουργόθηκε από την
απόφαςη του Ευρωπαώκού υμβουλύου, για απόδοςη καθεςτώτοσ υποψόφιασ χώρασ ςτη
ερβύα, ενόσ κρϊτουσ κλειδύ ςτα Δυτικϊ Βαλκϊνια, ςτοχεύοντασ δυνητικϊ ςε απόφαςη του
Ευρωπαώκού υμβουλύου για ϋναρξη ενταξιακών διαπραγματεύςεων.
Η Κυπριακό Προεδρύα θα παρακολουθεύ ςτενϊ τη διαδικαςύα επιτόρηςησ για την εφαρμογό
των δεςμεύςεων τισ οπούεσ ανϋλαβε η Κροατύα κατϊ τισ ενταξιακϋσ τησ διαπραγματεύςεισ,
ενόψει τησ υνολικόσ Ϊκθεςησ Παρακολούθηςησ, η οπούα θα παρουςιαςτεύ από την
Ευρωπαώκό Επιτροπό ςτο Ευρωπαώκό Κοινοβούλιο και το υμβούλιο το φθινόπωρο του
2012.
Ολοκληρωμένη Θαλάςςια Πολιτική
Η Ολοκληρωμϋνη Θαλϊςςια Πολιτικό τησ ΕΕ αποτελεύ ϋνα ςημαντικό μϋςο επύτευξησ των
ςτόχων τησ τρατηγικόσ Ευρώπη 2020. Πρϋπει να διερευνηθούν, περαιτϋρω, οι
δυνατότητεσ αξιοπούηςησ των ευρωπαώκών θαλαςςών και ωκεανών προσ όφελοσ τησ
οικονομύασ, τησ βιωςιμότητασ και τησ ευημερύασ τησ ΕΕ, καθώσ και η ανϊγκη για μύα νϋα
ςτρατηγικό προςϋγγιςη, ςτο πλαύςιο των πολιτικών για τισ ευρωπαώκϋσ παρϊκτιεσ περιοχϋσ
και θϊλαςςεσ. Η Κυπριακό Προεδρύα θϋτει ωσ προτεραιότητα την επανενεργοπούηςη τησ
Ολοκληρωμϋνησ Θαλϊςςιασ Πολιτικόσ, με την κατϊρτιςη και υιοθϋτηςη μιασ Διακόρυξησ, με
ςτόχο να δημιουργηθεύ η κατϊλληλη δυναμικό για την υλοπούηςη αυτόσ τησ καινοτόμου και
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οριζόντιασ πολιτικόσ. Η Προεδρύα θα αναλϊβει, επύςησ, πρωτοβουλύα για την προώθηςη των
ςυζητόςεων για τη νομοθετικό πρόταςη για το Θαλϊςςιο Φωροταξικό χεδιαςμό, ωσ μϋροσ
τησ Ολοκληρωμϋνησ Θαλϊςςιασ Πολιτικόσ.
Θεςμικά Θέματα
Η μεταρρύθμιςη των Κανονιςμών Τπηρεςιακόσ Κατϊςταςησ των Τπαλλόλων ςτοχεύει ςτον
εκςυγχρονιςμό κϊποιων διοικητικών ςτοιχεύων, με ςκοπό να αυξηθεύ η αποδοτικότητα και
αποτελεςματικότητα των θεςμικών οργϊνων και οργανιςμών τησ ΕΕ και ταυτόχρονα να
υπϊρξει εξοικονόμηςη. Η Προεδρύα θα προωθόςει την πρόοδο των διαπραγματεύςεων με
ςτόχο την επύτευξη ςυμφωνύασ ςε αυτό το θϋμα.
Η Κυπριακό Προεδρύα θα εργαςτεύ, επύςησ, με ςκοπό να ςυμβϊλει ςτο ςταθερό ςτόχο για
ομαλό και αποδοτικό λειτουργύα των θεςμικών οργϊνων τησ ΕΕ. υγκεκριμϋνα, θα
επιδιώξει να ςυμβϊλει ςτην ενύςχυςη τησ ςυνεργαςύασ μεταξύ των θεςμικών οργϊνων και
να προωθόςει τα διϊφορα ςτοιχεύα μεταρρύθμιςησ των Δικαςτηρύων τησ Ϊνωςησ,
προςβλϋποντασ ςτη βελτύωςη τησ αποδοτικότητασ τουσ προσ όφελοσ των Ευρωπαύων
πολιτών και τησ θεςμικόσ λειτουργύασ τουσ.
Με όραμα την ολοκλόρωςη τησ εδραύωςησ τησ εύρυθμησ λειτουργύασ τησ Ευρωπαώκόσ
Τπηρεςύασ Εξωτερικόσ Δρϊςησ (ΕΤΕΔ), η Κυπριακό Προεδρύα θα προωθόςει περαιτϋρω τη
ςυνεργαςύα μεταξύ των θεςμικών οργϊνων, των Κρατών Μελών και τησ ΕΤΕΔ, ώςτε να
αντιμετωπιςτούν αποτελεςματικϊ οι προκλόςεισ που ςημειώνονται ςτην πρώτη ϋκθεςη
προόδου τησ Ύπατησ Εκπροςώπου.
Πυρηνική Αςφάλεια
Τπό το φωσ των αποτελεςμϊτων των ολοκληρωμϋνων αξιολογόςεων αςφϊλειασ των
πυρηνικών ςταθμών ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ςτην ΕΕ και ςτισ γειτονικϋσ χώρεσ, η Προεδρύα
θα καταβϊλει κϊθε προςπϊθεια για ςχετικϋσ δρϊςεισ που προκύπτουν από την τελικό
ϋκθεςη που παρουςιϊςτηκε ςτο Ευρωπαώκό υμβούλιο τον Ιούνιο του 2012. Επύςησ, η
Προεδρύα θα παρακολουθεύ τισ ςυζητόςεισ με τρύτεσ χώρεσ, κυρύωσ τισ γειτονικϋσ με ΕΕ
χώρεσ, με ςκοπό την ενδυνϊμωςη τησ ςυνεργαςύασ ςτον τομϋα τησ πυρηνικόσ αςφϊλειασ.
Ακόμα, θα ςυνεχιςτούν οι ςυζητόςεισ αναφορικϊ με την πρόταςη για τη νϋα Οδηγύα
Βαςικών Προτύπων Αςφϊλειασ, με ςκοπό την υιοθϋτηςό τησ το 2013. Αναλόγωσ, θα
παρακολουθεύται και κϊθε πρωτοβουλύα ςε ςχϋςη με την προμόθεια ιατρικών
ραδιοώςοτόπων.
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Κύριεσ εκδηλώςεισ τησ Προεδρίασ




Ωτυπη υνϊντηςη Τπουργών και Τφυπουργών Ευρωπαώκών Θεμϊτων – Λευκωςύα, 2930 Αυγούςτου 2012
Ωτυπη υνϊντηςη Τπουργών για Πολιτικό υνοχόσ – Λευκωςύα, 6 Νοεμβρύου 2012
Ωτυπη υνϊντηςη Τπουργών για την Ολοκληρωμϋνη Θαλϊςςια Πολιτικό τησ ΕΕ –
Λευκωςύα, 8 Οκτωβρύου 2012
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2. Εξωτερικέσ Τποθέςεισ

Η Κυπριακό Προεδρύα θα ςυνεργαςτεύ ςτενϊ με τον Πρόεδρο του Ευρωπαώκού υμβουλύου
και θα ςτηρύξει τισ δραςτηριότητεσ και τισ πρωτοβουλύεσ τησ Ύπατησ Εκπροςώπου τησ
Ϊνωςησ για θϋματα Εξωτερικόσ Πολιτικόσ και Πολιτικόσ Αςφϊλειασ, καθώσ και τησ
Ευρωπαώκόσ Εξωτερικόσ Τπηρεςύασ Ευρωπαώκόσ Δρϊςησ (ΕΤΕΔ), με ςτόχο την προώθηςη
τησ αποτελεςματικότητασ τησ ΕΕ. Για να επιτευχθεύ αυτόσ ο ςτόχοσ, η Κυπριακό Προεδρύα
θα ςυνεργαςτεύ, επύςησ, ςτενϊ και με το Ευρωπαώκό Κοινοβούλιο.
υγκεκριμϋνα, η Κυπριακό Προεδρύα θα ςυμβϊλει ςτην περαιτϋρω ενδυνϊμωςη τησ
ςτρατηγικόσ ςυνοχόσ και αποτελεςματικότητασ των εξωτερικών πολιτικών τησ ΕΕ ςε
διϊφορουσ ςχηματιςμούσ του υμβουλύου, μϋςω:




Σησ αυξημϋνησ ςυνοχόσ των εξωτερικών πολιτικών, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των
τομϋων τησ αναπτυξιακόσ ςυνεργαςύασ και τησ ανθρωπιςτικόσ βοόθειασ, μϋςω τησ
ςτενόσ ςυνεργαςύασ με όλουσ τουσ ςχετικούσ παρϊγοντεσ τησ ΕΕ.
Μιασ ενδυναμωμϋνησ εξωτερικόσ εμπορικόσ πολιτικόσ τησ ΕΕ.

το πλαύςιο τησ Ευρωπαώκόσ Πολιτικόσ Γειτονύασ, η Κυπριακό Προεδρύα θα ςτηρύξει την
Ύπατη Εκπρόςωπο ςτην υλοπούηςη τησ δϋςμευςησ τησ ΕΕ για τον εκδημοκρατιςμό των
κρατών, κυρύωσ τησ Νότιασ Γειτονύασ, καθώσ και την περαιτϋρω ανϊπτυξη των εταιρικών
αυτών ςχϋςεων, βϊςει αμοιβαύασ υπευθυνότητασ και προςόλωςησ ςτισ δημοκρατικϋσ αξύεσ.
Η Προεδρύα θα ςτηρύξει, επύςησ, τισ προςπϊθειεσ τησ Ύπατησ Εκπροςώπου για την
εδραύωςη των ςχϋςεων τησ ΕΕ με τουσ ςτρατηγικούσ εταύρουσ μασ και την προώθηςη των
ςχϋςεων τησ Ϊνωςησ με ανερχόμενουσ παγκόςμιουσ παρϊγοντεσ.
Επιπρόςθετα, η Προεδρύα θα ςτοχεύςει ςτην ολοκλόρωςη των διαπραγματεύςεων για τουσ
εξωτερικούσ χρηματοδοτικούσ μηχανιςμούσ ςτο πλαύςιο του νϋου Πολυετούσ
Δημοςιονομικού Πλαιςύου για την περύοδο 2014-2020. Η νϋα δϋςμη κανονιςμών θα
διευκολύνει την Ϊνωςη να επεκτεύνει τη ςυνεργαςύα τησ με γειτονικϋσ χώρεσ και ϊλλουσ
εταύρουσ και να ανταποκρύνεται ϊμεςα και γρόγορα ςε περιπτώςεισ ϋκτακτησ ανϊγκησ,
διαςφαλύζοντασ την αποτελεςματικότητα και ευελιξύα μϋςω τησ εμπλοκόσ όλων των
φορϋων ςτη διαδικαςύα. Θα παρϋχουν, επύςησ, το πλαύςιο για την εφαρμογό των
προγραμμϊτων αναπτυξιακόσ ςυνεργαςύασ και την παροχό βοόθειασ μϋχρι το 2020.
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Αναπτυξιακή υνεργαςία και Ανθρωπιςτική Βοήθεια
Η Ευρωπαώκό Ϊνωςη εύναι ϋνασ ςημαντικόσ διεθνόσ παρϊγοντασ ςτην αναπτυξιακό
ςυνεργαςύα και την ανθρωπιςτικό βοόθεια. Η Κυπριακό Προεδρύα του υμβουλύου ΕΕ θα
προςπαθόςει να προωθόςει περαιτϋρω τα θϋματα τα οπούα αφορούν την Ευρωπαώκό
Ανϊπτυξη και την Ανθρωπιςτικό Βοόθεια. ε αυτό το πλαύςιο, η Κυπριακό Προεδρύα θα
προςπαθόςει να εξαςφαλύςει ςυμφωνύα για τα ςχετικϊ οικονομικϊ μϋςα.
Ανϊμεςα ςτα θϋματα τα οπούα αναμϋνεται να προωθόςει η Κυπριακό Προεδρύα εύναι η
βιώςιμη αλλαγό ςε μεταβατικϋσ κοινωνύεσ, ιδιαύτερα ςε όςεσ υπόκεινται ςε μεγϊλεσ
οικονομικϋσ, κοινωνικϋσ και πολιτικϋσ μεταρρυθμύςεισ, ςε γειτονικϋσ και ϊλλεσ υπό
ανϊπτυξη χώρεσ.
Ακόμη ϋνα θϋμα εύναι η εμβϊθυνςη τησ εναςχόληςησ τησ κοινωνύασ των πολιτών και των
τοπικών αρχών, χτύζοντασ πϊνω ςτα αποτελϋςματα ενόσ δομημϋνου διαλόγου με
αναπτυξιακούσ τοπικούσ παρϊγοντεσ.
Η κοινωνικό προςταςύα ϋχει ενταχθεύ ςτην πρώτη γραμμό των αναπτυξιακών θεμϊτων ωσ
απϊντηςη ςτισ ςυνδυαςμϋνεσ επιδρϊςεισ τησ παγκόςμιασ οικονομικόσ κρύςησ και τησ
ανϊπτυξησ με αποκλειςμούσ. Η Κυπριακό Προεδρύα θα προςπαθόςει να ενιςχύςει τη
βοόθεια τησ ΕΕ για μια πολιτικό κοινωνικόσ προςταςύασ ςε ςυνεργαζόμενεσ χώρεσ.
Η Κυπριακό Προεδρύα θα διαςφαλύςει ότι η ΕΕ ςυνεχύζει να ςημειώνει πρόοδο ςτισ
φιλόδοξεσ αναπτυξιακϋσ δεςμεύςεισ τησ, ςτα πλαύςια τησ χρηματοδότηςησ τησ ανϊπτυξησ
και του παγκόςμιου αναπτυξιακού πλαιςύου για την περύοδο μετϊ το 2015.
Η Προεδρύα αναμϋνεται να αναλϊβει ςημαντικϊ ανθρωπιςτικϊ θϋματα, όπωσ το Ευρωπαώκό
Εθελοντικό ώμα Ανθρωπιςτικόσ Βοόθειασ, η αναθεώρηςη του Μϋςου Ανθρωπιςτικόσ
Βοόθειασ, καθώσ και οι προςπϊθειεσ για ενδυνϊμωςη του ςυνδϋςμου μεταξύ Ανακούφιςησ,
Αποκατϊςταςησ και Ανϊπτυξησ.
Η επιςιτιςτικό αςφϊλεια και η βελτύωςη τησ διατροφόσ εύναι ςτο επύκεντρο των
προςπαθειών για καταπολϋμηςη τησ πεύνασ και βελτύωςησ των αποτελεςμϊτων ανϊπτυξησ.
Η Κυπριακό Προεδρύα θα δώςει ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτη ςτόριξη των προςπαθειών τησ ΕΕ
ςτην αντιμετώπιςη των προκλόςεων αυτών ςτισ χώρεσ υπό ανϊπτυξη.
Εμπορική Πολιτική
Η Κυπριακό Προεδρύα θα επιδιώξει την επιτϊχυνςη των διαπραγματεύςεων που
βρύςκονται ςε εξϋλιξη με τουσ μεςογειακούσ εταύρουσ και, ταυτόχρονα, θα ςτηρύξει την
ϋναρξη διαπραγματεύςεων για Περιεκτικϋσ υμφωνύεσ Ελεύθερου Εμπορύου με τισ νότιεσ
μεςογειακϋσ χώρεσ που εύναι κατϊλληλα προετοιμαςμϋνεσ. Παρϊλληλα, οι
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διαπραγματεύςεισ για ςύναψη υμφωνύασ Ελεύθερου Εμπορύου (FTA) με τη ιγκαπούρη,
καθώσ και για Περιεκτικό Οικονομικό και Εμπορικό υμφωνύα (CETA) με τον Καναδϊ,
ενδϋχεται να ολοκληρωθούν. Πρόοδοσ αναμϋνεται, επύςησ, να επιτευχθεύ ςτισ διμερεύσ
εμπορικϋσ διαπραγματεύςεισ, μεταξύ ϊλλων, με την Ινδύα, τη Μαλαιςύα και τη Mercosur.
υγχρόνωσ, η ΕΕ θα ςυνεχύςει να υποςτηρύζει τη θϋςπιςη ενόσ ιςχυρού πολυμερούσ
εμπορικού ςυςτόματοσ και θα καταβϊλει προςπϊθειεσ για αναζωογόνηςη των
διαπραγματεύςεων του Αναπτυξιακού Γύρου του Ντόχα.
Η ΕΕ θα ςυνεχύςει τισ προςπϊθειεσ για εμβϊθυνςη και αναβϊθμιςη των οικονομικών και
εμπορικών τησ ςχϋςεων με ςτρατηγικούσ εταύρουσ. Η Κυπριακό Προεδρύα θα εργαςτεύ προσ
τη δημιουργύα των κατϊλληλων ςυνθηκών για πιθανό ϋναρξη διαπραγματεύςεων για
υμφωνύα Ελεύθερου Εμπορύου με την Ιαπωνύα και θα παρακολουθεύ ςτενϊ τισ εργαςύεσ
τησ Ομϊδασ Τψηλού Επιπϋδου μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ για την Απαςχόληςη και την Ανϊπτυξη, η
οπούα αναμϋνεται να προτεύνει δρϊςεισ που θα υποςτηρύζουν τη δημιουργύα νϋων θϋςεων
εργαςύασ, την οικονομικό ανϊπτυξη και την ανταγωνιςτικότητα. Επιπρόςθετα, μετϊ την
ϋνταξη τησ Ρωςύασ ςτον Παγκόςμιο Οργανιςμό Εμπορύου (ΠΟΕ), η ΕΕ θα ςυνεχύςει να
εργϊζεται ςτα πλαύςια ουςιαςτικών διαπραγματεύςεων για ενύςχυςη των προνοιών που
αφορούν το εμπόριο και τισ επενδύςεισ ςτη Νϋα υμφωνύα με τη Ρωςύα. Ιδιαύτερη προςοχό
θα δοθεύ, επύςησ, ςτη διερεύνηςη ϋναρξησ διαπραγματεύςεων για μια επενδυτικό ςυμφωνύα
με την Κύνα.
Μϋςω τησ ςτρατηγικόσ πρόςβαςησ ςτην αγορϊ, η ΕΕ θα ςυνεχύςει να αντιςτϋκεται ςτον
προςτατευτιςμό, να δημιουργεύ ευνοώκϋσ ςυνθόκεσ για τισ επιχειρόςεισ και να επιδιώκει
καλύτερη πρόςβαςη ςτην αγορϊ τρύτων χωρών για τισ μικρομεςαύεσ επιχειρόςεισ (ΜμΕ).
Για το ςκοπό αυτό, θα γύνουν νϋεσ προςπϊθειεσ για ϊρςη των μη δαςμολογικών και ϊλλων
κανονιςτικών εμποδύων, που θεςπύςτηκαν από τισ αναπτυςςόμενεσ, καθώσ και τισ
αναπτυγμϋνεσ χώρεσ, κατϊ την πρόςφατη παγκόςμια οικονομικό κρύςη.
Σϋλοσ, προσ επιδύωξη των ςτόχων τησ εμπορικόσ πολιτικόσ τησ ΕΕ και ςύμφωνα με τη
υνθόκη τησ Λιςαβόνασ, η Κυπριακό Προεδρύα θα διατηρόςει ςτενό ςυνεργαςύα με το
Ευρωπαώκό Κοινοβούλιο και θα ςυνεχύςει τισ εργαςύεσ για την εφαρμογό μια περιεκτικόσ
ευρωπαώκόσ επενδυτικόσ πολιτικόσ.
Κύριεσ υναντήςεισ Προεδρίασ



Ωτυπη υνϊντηςη Τπουργών Εξωτερικών – Πϊφοσ, 7-8 επτεμβρύου 2012
Ωτυπη υνϊντηςη Τπουργών Ωμυνασ – Λευκωςύα, 26-27 επτεμβρύου 2012
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3. Οικονομικέσ και Δημοςιονομικέσ Τποθέςεισ

Η Κύπροσ θα αναλϊβει την Προεδρύα ςε περύοδο προκλόςεων για την Ϊνωςη. Ϊχουν ληφθεύ
ςημαντικϊ μϋτρα ςε ευρωπαώκό επύπεδο, τα οπούα ϋχουν ςυμβϊλει ςτην αντιμετώπιςη των
ςυνεπειών τησ οικονομικόσ κρύςησ και τησ κρύςησ χρϋουσ. Αυτϊ τα μϋτρα ενιςχύθηκαν με τα
υμπερϊςματα του Ευρωπαώκού υμβουλύου τον Ιούνιο 2012, ςυμπεριλαμβανομϋνου,
μεταξύ ϊλλων, την Ϊκθεςη «Προσ μια Οικονομικό και Νομιςματικό Ϊνωςη», η οπούα
ςτοχεύει ςε μια πιο ιςχυρό Ϊνωςη ςτον χρηματοπιςτωτικό, δημοςιονομικό, οικονομικό και
πολιτικό τομϋα.
Κατϊ τη διϊρκεια τησ Προεδρύασ θα δοθεύ ςημαςύα ςτην αντιμετώπιςη των υφιςτϊμενων
πολυδιϊςτατων προκλόςεων, περιλαμβανομϋνων των χαμηλών επιπϋδων ανϊπτυξησ,
υψηλόσ ανεργύασ, δημοςιονομικόσ αςτϊθειασ και των προβλημϊτων του
χρηματοπιςτωτικού τομϋα.
Μϋςα ςε αυτϋσ τισ ςυνθόκεσ, το υμβούλιο Οικονομικών και Δημοςιονομικών Τποθϋςεων
θα ςυνεχύςει να παρακολουθεύ ςτενϊ την κατϊςταςη και όταν παραςτεύ ανϊγκη θα
αντιμετωπύςει θϋματα, τα οπούα ςχετύζονται με τη ςωςτό λειτουργύα των αγορών. Η
δημοςιονομικό εξυγύανςη αποτελεύ απαραύτητη προώπόθεςη για μακροοικονομικό
ςταθερότητα και κλειδύ για την αποκατϊςταςη και τη ςταδιακό βελτύωςη τησ κατϊςταςησ,
ενώ ταυτόχρονα, εύναι απόλυτη ανϊγκη να δοθεύ ϋμφαςη ςτην ενύςχυςη τησ οικονομικόσ
ανϊπτυξησ και ςτη δημιουργύα νϋων ευκαιριών εργαςύασ, μεταξύ ϊλλων, μϋςω
διαρθρωτικών μεταρρυθμύςεων.
τον τομϋα τησ οικονομικόσ πολιτικόσ, η Κυπριακό Προεδρύα θα θϋςει ωσ υψηλό
προτεραιότητα την αποτελεςματικό εφαρμογό των πρωτοβουλιών που υιοθετόθηκαν
πρόςφατα για βελτύωςη τησ οικονομικόσ διακυβϋρνηςησ, διαςφαλύζοντασ τη
δημοςιονομικό εξυγύανςη, ενδυναμώνοντασ το Ευρωπαώκό πλαύςιο χρηματοπιςτωτικών
υπηρεςιών και επιταχύνοντασ τισ διαρθρωτικϋσ μεταρρυθμύςεισ, με ςκοπό τη βελτύωςη τησ
δυνατότητασ ανϊπτυξησ και κοινωνικόσ ςυνοχόσ. Επιπρόςθετα, η ενδυνϊμωςη του
Ευρωπαώκού πλαιςύου χρηματοπιςτωτικών υπηρεςιών, μαζύ με την προώθηςη διαφόρων
ςημαντικών θεμϊτων που αφορούν τη φορολογύα, αποτελούν, επύςησ, ςημαντικϋσ
προτεραιότητεσ τησ Προεδρύασ.
Η Προεδρύα θα ςτοχεύςει ςε μια αποτελεςματικό ςυνεργαςύα ςτα πλαύςια τησ ΕΕ, ώςτε να
διαςφαλύςει ςωςτό εκπροςώπηςη των θϋςεων τησ ΕΕ, ςε διεθνό φόρα, όπωσ οι
ςυναντόςεισ των G20 και να προςτατεύςει τα ευρωπαώκϊ ςυμφϋροντα.
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Προσ ενιςχυμένη οικονομική διακυβέρνηςη, ςυντονιςμό πολιτικήσ και διαχείριςη
κρίςεων
Η υνθόκη για τη ταθερότητα, το υντονιςμό και τη Διακυβϋρνηςη ςτην Οικονομικό και
Νομιςματικό Ϊνωςη, η οπούα ςτοχεύει ςτην ενδυνϊμωςη τησ δημοςιονομικόσ πειθαρχύασ
και την ειςαγωγό αυςτηρότερησ εποπτεύασ ςτη ζώνη του ευρώ, υπογρϊφηκε ςτο
Ευρωπαώκό υμβούλιο το Μϊρτιο του 2012. Η διαδικαςύα επικύρωςησ ςε εθνικό επύπεδο
ϋχει όδη ξεκινόςει και αναμϋνεται να ολοκληρωθεύ μϋχρι τον Απρύλιο του 2013. Η ϋναρξη
ιςχύοσ τησ υνθόκησ θα αποτελϋςει ϋνα μεγϊλο βόμα ςτην αντιμετώπιςη προβλημϊτων τησ
αγορϊσ, τα οπούα απορρϋουν από την κρύςη χρϋουσ, και θα χαρϊξει το δρόμο για πιο υγιό
δημόςια οικονομικϊ και οικονομικό ςταθερότητα ςτην ευρωζώνη, δημιουργώντασ,
ςυνεπώσ, μια γερό βϊςη για μελλοντικό οικονομικό ανϊπτυξη ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη. Η
Προεδρύα θα παρακολουθεύ τη διαδικαςύα για ομαλό επικύρωςη ςτισ καθοριςμϋνεσ
προθεςμύεσ.
Η Προεδρύα θα ςυνεχύςει τισ εργαςύεσ ςε ςχϋςη με τουσ δύο Κανονιςμούσ, τη λεγόμενη
«δϋςμη δύο Νομοθετικών Πρϊξεων», οι οπούοι ςτοχεύουν ςε μια πιο δυνατό εποπτεύα τησ
οικονομύασ και του προώπολογιςμού των κρατών μελών τησ ευρωζώνησ, τα οπούα
αντιμετωπύζουν ό απειλούνται με ςοβαρϋσ δυςκολύεσ και ςτενότερο ϋλεγχο και αξιολόγηςη
των προςχεδύων προώπολογιςμού. Η Προεδρύα θα ςτοχεύςει ςτην επιτυχό τουσ
ενςωμϊτωςη ςτο ενιςχυμϋνο ύμφωνο ταθερότητασ και Ανϊπτυξησ.
Επιπρόςθετα, η Κυπριακό Προεδρύα θα ςυμβϊλει ςτη διαςφϊλιςη τησ επιτυχούσ εφαρμογόσ
των δεςμεύςεων των κρατών μελών τησ ευρωζώνησ ςτο πλαύςιο του υμφώνου για το
Ευρώ+, το οπούο καθορύζει τα θϋματα, τα οπούα εύναι απαραύτητα για ενύςχυςη τησ
ανταγωνιςτικότητασ ςτην ευρωζώνη και ενθαρρύνει τισ χώρεσ να υιοθετόςουν
ςυγκεκριμϋνα μϋτρα προσ αυτό την κατεύθυνςη.
Σο υμβούλιο θα αξιολογόςει την πρόοδο που θα επιτευχθεύ κατϊ το δεύτερο Ευρωπαώκό
Εξϊμηνο, με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτη ςυμμόρφωςη με το ενδυναμωμϋνο ύμφωνο
ταθερότητασ και Ανϊπτυξησ. Η Προεδρύα θα προβεύ ςε απολογιςμό τησ προόδου και τησ
ςυνολικόσ διαδικαςύασ ςχετικϊ με μια νϋα πρωτοβουλύα για τη Διαδικαςύα
Μακροοικονομικών Ανιςορροπιών. Επιπλϋον, ςτην αρχό τησ Κυπριακόσ Προεδρύασ, θα τεθεύ
ςε ιςχύ ο Ευρωπαώκόσ Μηχανιςμόσ ταθερότητασ, ςτοχεύοντασ ςτη διαςφϊλιςη
μακροοικονομικόσ ςταθερότητασ και παρϋχοντασ, όπου παραςτεύ ανϊγκη, οικονομικό
ςτόριξη ςτα Κρϊτη Μϋλη. Η Προεδρύα θα διαςφαλύςει τη ςυνοχό μεταξύ όλων των
διαδικαςιών και μϋτρων, καθώσ και τη διαφϊνεια και αποτελεςματικότητα ςτην εφαρμογό
τουσ.
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τρατηγική Ευρώπη 2020 και ύμφωνο για την Ανάπτυξη και Απαςχόληςη:
Επάνοδοσ τησ Ευρώπησ ςε πορεία ανάπτυξησ.
Η ενύςχυςη μιασ ϋξυπνησ, βιώςιμησ και χωρύσ αποκλειςμούσ οικονομικόσ ανϊπτυξησ και η
προώθηςη ευκαιριών απαςχόληςησ θα εύναι μϋςα ςτουσ κύριουσ ςτόχουσ τησ Κυπριακόσ
Προεδρύασ, ςε ςυνϊρτηςη με τα αποτελϋςματα του Ευρωπαώκού υμβουλύου του Ιουνύου
2012. ε αυτό το πλαύςιο, θα υπϊρξει επιδύωξη για προςπϊθεια τόςο ςε ευρωπαώκό όςο και
ςε εθνικό επύπεδο για επύτευξη των ςτρατηγικών ςτόχων τησ τρατηγικόσ Ευρώπη 2020,
για ςτόριξη τησ ανταγωνιςτικότητασ και τησ κοινωνικόσ ενςωμϊτωςησ. Η Προεδρύα
ςκοπεύει, μεταξύ ϊλλων, να προωθόςει την επαναφορϊ και την επϋκταςη των
κεφαλαιαγορών, για να χρηματοδοτόςουν μεγϊλα ευρωπαώκϊ ϋργα υποδομόσ ςτουσ τομεύσ
των μεταφορών, τησ ενϋργειασ και τησ τεχνολογύασ τησ πληροφορύασ, μϋςω τησ εφαρμογόσ,
ςε πιλοτικό βϊςη (2012-2013), τησ Πρωτοβουλύασ για τα Ομόλογα Ϊργων Ευρώπη 2020.
Τπενθυμύζοντασ τη ςημαςύα τησ δημοςιονομικόσ εξυγύανςησ, των διαρθρωτικών
μεταρρυθμύςεων και των ςτοχευόμενων επενδύςεων για αειφόρο ανϊπτυξη, το ύμφωνο
για Ανϊπτυξη και Απαςχόληςη παρϋχει ϋνα ενδελεχϋσ πλαύςιο δρϊςησ ςε εθνικό και
Ευρωπαώκό επύπεδο, καθώσ και ςτο επύπεδο τησ ευρωζώνησ, χρηςιμοποιώντασ όλα τα
πιθανϊ επύπεδα και μϋςα. Η Κυπριακό Προεδρύα θα διαςφαλύςει την απαραύτητη ςυνϋχιςη
του, προωθώντασ τα θϋματα ανϊπτυξησ.
Προώπολογιςμόσ ΕΕ 2013: Αποτελεςματικόσ καταμεριςμόσ κεφαλαίων
Η Κυπριακό Προεδρύα θα εργαςτεύ με ςτόχο την ϋγκαιρη υιοθϋτηςη του προώπολογιςμού
για το 2013, λαμβϊνοντασ υπόψη την ανϊγκη για ιςορροπύα μεταξύ τησ δημοςιονομικόσ
εξυγύανςησ και του κατϊλληλου καταμεριςμού των πόρων ςε πολιτικϋσ, οι οπούεσ
ςυμβϊλλουν ςτην ανϊπτυξη και ςε θϋςεισ εργαςύασ.
Αναθεωρώντασ το ςύςτημα ιδίων πόρων
Η Προεδρύα θα ςυνεχύςει την εξϋταςη των προτϊςεων για το νϋο ςύςτημα ιδύων πόρων τησ
ΕΕ, με γενικό ςτόχο να εφαρμοςτεύ ϋνα δύκαιο, απλό και διαφανϋσ ςύςτημα, το οπούο θα
επιτρϋψει τη χρηματοδότηςη του επόμενου Πολυετούσ Δημοςιονομικού Πλαιςύου.
Ενδυνάμωςη του Ευρωπαΰκού Πλαιςίου για τισ Φρηματοπιςτωτικέσ Τπηρεςίεσ
Η ενδυνϊμωςη του ρυθμιςτικού και εποπτικού πλαιςύου του χρηματοπιςτωτικού τομϋα
εύναι ζωτικόσ ςημαςύασ, για διαςφϊλιςη ςωςτόσ και ομαλόσ λειτουργύασ των οργανιςμών
και των αγορών. Η Προεδρύα δεςμεύεται να επιτύχει πρόοδο ςτη χρηματοπιςτωτικό
ρυθμιςτικό ατζϋντα. Θα δοθεύ προτεραιότητα ςτην ολοκλόρωςη των αναθεωρημϋνων
κεφαλαιακών απαιτόςεων για τα πιςτωτικϊ ιδρύματα και τισ εταιρεύεσ επενδύςεων (CRD
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IV), οι οπούεσ αποτελούν μϋροσ τησ νομοθετικόσ εφαρμογόσ τησ ςυμφωνύασ τησ «Βαςιλεύα
ΙΙΙ» για τα πιςτωτικϊ ιδρύματα και τισ εταιρεύεσ επενδύςεων.
Αντύςτοιχα, θα προωθηθούν οι εργαςύεσ ςτον τομϋα τησ αςφϊλιςησ με την Οδηγύα Omnibus
II, η οπούα προτεύνει ςυγκεκριμϋνεσ αλλαγϋσ ςτη νομοθεςύα, κυρύωσ για την αςφϊλιςη
(Οδηγύα Υερεγγυότητασ II), αλλϊ και για τισ κινητϋσ αξύεσ (Οδηγύα για το Ενημερωτικό
Δελτύο). Πρόςθετα, η Προεδρύα θα επιδιώξει να επιτύχει ςυμφωνύα με το Ευρωπαώκό
Κοινοβούλιο για τισ προτϊςεισ περαιτϋρω αναθεώρηςησ του Κανονιςμού για τουσ
οργανιςμούσ αξιολόγηςησ πιςτοληπτικόσ ικανότητασ (CRA III), καθώσ και αναθεώρηςησ
τησ Οδηγύασ για τη Διαφϊνεια. Η Προεδρύα θα εργαςτεύ για ςυμφωνύα ςτουσ
αναθεωρημϋνουσ κανονιςμούσ για τισ αγορϋσ χρηματοπιςτωτικών μϋςων (MiFID /MiFIR)
και ςτουσ αναθεωρημϋνουσ κανονιςμούσ ενϊντια ςτην κατϊχρηςη τησ αγορϊσ (MAR), με
ςκοπό τη ςυμβολό ςτην καθιϋρωςη ενόσ ενιαύου εγχειριδύου κανόνων για τισ ευρωπαώκϋσ
χρηματοπιςτωτικϋσ υπηρεςύεσ.
Πολύ ψηλϊ ςτισ προτεραιότητεσ τησ Προεδρύασ βρύςκεται το πλαύςιο διαχεύριςησ κρύςεων
ςτο χρηματοπιςτωτικό τομϋα, ςτοχεύοντασ ςτην υιοθϋτηςη ενόσ ευρωπαώκού πλαιςύου, για
διαχεύριςη κρύςεων ςτο χρηματοπιςτωτικό τομϋα, που θα διευρύνει τα μϋςα που οι αρχϋσ
θα ϋχουν ςτη διϊθεςό τουσ, για την ομαλό διϊλυςη χρηματοπιςτωτικών ιδρυμϊτων υπό
κατϊρρευςη. Η Προεδρύα θα προωθόςει τισ εργαςύεσ και ςε ϊλλεσ νομοθετικϋσ
πρωτοβουλύεσ ςτον τομϋα των χρηματοπιςτωτικών υπηρεςιών, με ςκοπό τη βελτύωςη τησ
προςταςύασ των Ευρωπαύων καταναλωτών και επενδυτών.
Υορολογική πολιτική ςτην ΕΕ
Όςον αφορϊ τη φορολογύα του χρηματοπιςτωτικού τομϋα, η Κυπριακό Προεδρύα θα
ςυνεχύςει τη ςυζότηςη ςτο θϋμα του Υόρου επύ των Φρηματοπιςτωτικών υναλλαγών. Η
Προεδρύα εύναι ϋτοιμη να εξετϊςει, ςε πνεύμα ςυναύνεςησ, πιθανϋσ προτϊςεισ ςυμβιβαςμού,
περιλαμβανομϋνου και τησ επιλογόσ ενιςχυμϋνησ ςυνεργαςύασ.
τον τομϋα τησ ϋμμεςησ φορολογύασ, η Κυπριακό Προεδρύα θα διαςφαλύςει την απαραύτητη
παρακολούθηςη των ςχετικών ςυμπεραςμϊτων του υμβουλύου για την τρατηγικό για το
μϋλλον του ΥΠΑ, που υπογραμμύζει την ανϊγκη για ϋνα απλούςτερο, αποδοτικότερο,
εύρωςτο και ςτεγανό προσ τισ απϊτεσ ύςτημα ΥΠΑ. Η Προεδρύα θα ξεκινόςει τισ εργαςύεσ
για την πρόταςη Οδηγύασ αναφορικϊ με την φορολογικό μεταχεύριςη των κουπονιών, η
οπούα επιδιώκει να αντιμετωπύςει τισ ανεπϊρκειεσ τησ εςωτερικόσ αγορϊσ, οι οπούεσ
δημιουργόθηκαν από τουσ διαφορετικούσ εθνικούσ κανόνεσ. Επύςησ, ςυζητόςεισ ςε τεχνικό
επύπεδο θα ςυνεχιςτούν για την πρόταςη για Οδηγύα του υμβουλύου για Ενεργειακό
Υορολογύα.
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Οι εργαςύεσ για την πρόταςη για Κανονιςμό ο οπούοσ θα καθιερώςει ϋνα πρόγραμμα δρϊςησ
για τα τελωνεύα και τη φορολογύα για την περύοδο 2014-2020 (FISCUS Programme), υπό
την αύρεςη των διαπραγματεύςεων για το ΠΔΠ, θα προωθηθούν.
τον τομϋα τησ ϊμεςησ φορολογύασ, η Προεδρύα θα ςυνεχύςει τισ εργαςύεσ για την Οδηγύα
για τη Υορολόγηςη των Ειςοδημϊτων από Αποταμιεύςεισ και για την υιοθϋτηςη των
εντολών για τισ υμφωνύεσ Υορολόγηςησ των Αποταμιεύςεων με τρύτεσ χώρεσ. Η Προεδρύα
θα εργαςτεύ για την αναθεώρηςη τησ πρόταςησ για Οδηγύα του υμβουλύου για ϋνα Κοινό
ύςτημα Υορολογύασ, το οπούο θα εφαρμόζεται ςε τόκουσ και δικαιώματα, τα οπούα
καταβλόθηκαν μεταξύ ςυγγενικών εταιρειών διϊφορων Κρατών Μελών.
Για το θϋμα του φορολογικού ςυντονιςμού, κατϊ τη διϊρκεια τησ Κυπριακόσ Προεδρύασ, το
υμβούλιο θα ςυζητόςει θϋματα φορολογικόσ πολιτικόσ, για να διαςφαλύςει την ανταλλαγό
των καλύτερων μεθόδων, ούτωσ ώςτε να αποφευχθούν επιζόμιεσ πρακτικϋσ και για να
καταπολεμηθεύ η απϊτη και η φοροδιαφυγό.
Επιπρόςθετα, η Προεδρύα θα ςυνεχύςει τισ ςυζητόςεισ ςε τεχνικϊ θϋματα αναφορικϊ με την
Κοινό Ενοποιημϋνη Βϊςη Υορολογύασ Εταιρειών.
Ενίςχυςη του Ευρωπαΰκού τατιςτικού Πλαιςίου
Η Κυπριακό Προεδρύα θα ςυνεχύςει τισ εργαςύεσ για την παροχό ϋγκυρων και ςχετικών
ςτατιςτικών υψηλόσ ποιότητασ, ςύμφωνα με τισ αρχϋσ του Κώδικα Δεοντολογύασ
Ευρωπαώκόσ τατιςτικόσ. Η Προεδρύα θα τονύςει την ανϊγκη για ςυνεχό ϋμφαςη ςτην
απλοπούηςη και κατϊταξη πρωτοβουλιών ςτον τομϋα τησ ςτατιςτικόσ, καθώσ και ςτη
μεύωςη των διοικητικών επιβαρύνςεων ςε ςτατιςτικϋσ αρχϋσ και ςε ερωτηθϋντεσ, που εύναι
ςημαντικϊ ςτοιχεύα για την εξιςορρόπηςη των αναγκών για νϋα δεδομϋνα ϋναντι των
αυξανόμενων περιοριςμών των πόρων.
Ιδιαύτερη προςοχό θα δοθεύ ςτην ολοκλόρωςη των εργαςιών για την πρόταςη για
Κανονιςμό του Ευρωπαώκού τατιςτικού Προγρϊμματοσ 2013-2017, το οπούο παρϋχει το
πλαύςιο για την ανϊπτυξη, την παραγωγό και τη διϊδοςη των Ευρωπαώκών ςτατιςτικών, τα
οπούα ϋχουν πρόθεςη να ςτηρύξουν την εφαρμογό και παρακολούθηςη των ευρωπαώκών
πολιτικών. Επύςησ, η Προεδρύα θα προβεύ ςε ςυνϋχιςη των διαπραγματεύςεων για την
πρόταςη τροποπούηςησ του Κανονιςμού τησ Ευρωπαώκόσ τατιςτικόσ, η οπούα ςτοχεύει
ςτη βελτύωςη τησ διακυβϋρνηςησ και αποτελεςματικότητασ του Ευρωπαώκού τατιςτικού
υςτόματοσ. Η Προεδρύα θα ολοκληρώςει τισ εργαςύεσ για την πρόταςη για Κανονιςμό για
το Ευρωπαώκό ύςτημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριαςμών ςτην Ε.Ε.
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Κύριεσ υναντήςεισ Προεδρίασ:


Ωτυπο υμβούλιο Οικονομικών και Δημοςιονομικών Τποθϋςεων – Λευκωςύα, 14-15
επτεμβρύου 2012
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4. Δικαιοςύνη και Εςωτερικά Θέματα

Οι παγκόςμιεσ οικονομικϋσ εξελύξεισ και η νϋα κατϊςταςη που προϋκυψε ςτη Βόρεια Αφρικό
και ςτη Μϋςη Ανατολό, ανϋδειξαν μεγϊλεσ προκλόςεισ για την ΕΕ ςτο χώρο τησ ελευθερύασ,
τησ αςφϊλειασ και τησ δικαιοςύνησ. Μια ολοκληρωμϋνη, αποτελεςματικό και
μακροπρόθεςμη προςϋγγιςη τησ ΕΕ επιβϊλλεται, ώςτε να αντιμετωπιςτούν αυτϋσ οι
προκλόςεισ, οι οπούεσ απαιτούν ιςχυρότερη και καλύτερη ςυνεργαςύα μεταξύ των Κρατών
Μελών, βαςιςμϋνη ςτην αμοιβαύα εμπιςτοςύνη και την αλληλεγγύη.
Για την επύτευξη των ςτρατηγικών ςτόχων τησ ΕΕ ςτο χώρο τησ ελευθερύασ, τησ αςφϊλειασ
και τησ δικαιοςύνησ, η ολοκληρωμϋνη και ϋγκαιρη εφαρμογό του Προγρϊμματοσ τησ
τοκχόλμησ (2010-2014) εύναι υψηλόσ ςημαςύασ. Για να διαςφαλύςει ότι εύναι διαθϋςιμα
τα οικονομικϊ μϋςα για την επύτευξη των ςτόχων αυτών, η Κυπριακό Προεδρύα θα
καταβϊλλει κϊθε προςπϊθεια να ολοκληρώςει τισ ςυζητόςεισ για τισ νομοθετικϋσ
προτϊςεισ, οι οπούεσ αφορούν τα ςχετικϊ ταμεύα.
Παρϊλληλα, η εξωτερικό διϊςταςη ςτον χώρο Δικαιοςύνησ και Εςωτερικών Τποθϋςεων
ϋχει, επύςησ, μεγϊλη ςημαςύα. ε αυτό το πλαύςιο, η Προεδρύα θα προωθόςει την
ενδυνϊμωςη τησ ςυνεργαςύασ με τουσ ςτρατηγικούσ εταύρουσ τησ ΕΕ, όπωσ τισ ΗΠΑ, τη
Ρωςικό Ομοςπονδύα και τισ χώρεσ των Δυτικών Βαλκανύων. Η Προεδρύα θα παρακολουθεύ
τισ εξελύξεισ ςτην περιοχό τησ Νότιασ Γειτονύασ, με ςτόχο την ενδυνϊμωςη των ςχϋςεων ςτα
θϋματα Δικαιοςύνησ και Εςωτερικών Τποθϋςεων.
Η Προεδρύα θα δώςει προτεραιότητα ςτη δημιουργύα του Κοινού Ευρωπαώκού υςτόματοσ
Αςύλου μϋχρι το τϋλοσ του 2012, ςτην ενδυνϊμωςη τησ αςτυνομικόσ ςυνεργαςύασ, με ςτόχο
την καταπολϋμηςη του διαςυνοριακού ςοβαρού εγκλόματοσ, τη ςυνϋχιςη των εργαςιών για
τη βελτύωςη τησ δυνατότητασ αντύδραςησ των Κρατών Μελών να ανταποκριθούν ςε
καταςτροφϋσ και κρύςεισ και τϋλοσ, ςτην εξϋταςη του νϋου νομοθετικού πλαιςύου
αναφορικϊ με την Προςταςύα Δεδομϋνων Προςωπικού Φαρακτόρα.
τα πλαύςια του αςτικού και ποινικού δικαύου, η Προεδρύα θα δώςει ϋμφαςη ςτην
εγκαθύδρυςη τησ Ευρωπαώκόσ Διαταγόσ Διατόρηςησ Λογαριαςμού, ϋτςι ώςτε να
διευκολύνει τη διαςυνοριακό εύςπραξη οφειλών, καθώσ θα επικεντρωθεύ και ςτην
προτεινόμενη Οδηγύα, η οπούα ςτοχεύει ςτη βελτύωςη τησ ικανότητασ των Κρατών Μελών
για κατϊςχεςη των εςόδων που προϋρχονται από εγκληματικϋσ πρϊξεισ.
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Ωςυλο, Μετανάςτευςη και ύνορα
Η δημιουργύα ενόσ Κοινού Ευρωπαώκού υςτόματοσ Ωςυλου (ΚΕΑ), που να βαςύζεται ςε
υψηλϊ επύπεδα προςταςύασ και ςε δύκαιεσ και αποτελεςματικϋσ διαδικαςύεσ και να
αποςκοπεύ ςτην παρεμπόδιςη τησ κατϊχρηςησ και ςτη διευκόλυνςη τησ ταχεύασ εξϋταςησ
των αιτόςεων ϊςυλου, παραμϋνει πρωταρχικό προτεραιότητα τόςο τησ ΕΕ όςο και τησ
Προεδρύασ. Λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ανηςυχύεσ όλων των εμπλεκομϋνων μερών, η Προεδρύα
θα ςτοχεύςει ςτην ολοκλόρωςη των εργαςιών για το ΚΕΑ μϋχρι το τϋλοσ του 2012, όπωσ
προβλϋπεται ςτο Πρόγραμμα τησ τοκχόλμησ. ε αυτό το πλαύςιο, η Προεδρύα θα επιδιώξει
την ολοκλόρωςη των νομοθετικών προτϊςεων.
Οι προκλόςεισ που προκύπτουν από τισ δημογραφικϋσ αλλαγϋσ ςτην Ευρώπη απαιτούν μια
ολοκληρωμϋνη Ευρωπαώκό μεταναςτευτικό πολιτικό, βαςιςμϋνη ςε κοινϋσ διαδικαςύεσ
υποδοχόσ και δύκαιη μεταχεύριςη των υπηκόων τρύτων χωρών. Η ανϊπτυξη ενόσ νομικού
πλαιςύου τησ ΕΕ για τη μετανϊςτευςη εύναι μια ςυνιςτϊμενη ζωτικόσ ςημαςύασ για την
ολοκληρωμϋνη Ευρωπαώκό μεταναςτευτικό πολιτικό. Μια τϋτοια πολιτικό μπορεύ να
ςυμβϊλει ςτη μελλοντικό ευημερύα τόςο τησ ΕΕ, όςο και των χωρών προϋλευςησ των
μεταναςτών. Η Προεδρύα, ςυνεπώσ, θα καταβϊλλει ςημαντικϋσ προςπϊθειεσ για να
καταλόξει ςε ςυμφωνύα επύ των προτϊςεων ςχετικϊ με τισ διαδικαςύεσ που ρυθμύζουν την
εύςοδο, την προςωρινό παραμονό και τη διαμονό των Ενδοεπιχειρηςιακϊ Μετατιθϋμενων
(ICTs), καθώσ και τισ προώποθϋςεισ ειςόδου και διαμονόσ των Εποχιακϊ Εργαζομϋνων.
Σαυτόχρονα, η επιτυχόσ ϋνταξη εύναι το κλειδύ τησ μεγιςτοπούηςησ των ωφελειών τησ
μετανϊςτευςησ ςε ό,τι αφορϊ την οικονομικό ανϊπτυξη και την κοινωνικό ςυνοχό, τόςο για
τισ κοινωνύεσ υποδοχόσ, όςο και για τουσ ύδιουσ τουσ μετανϊςτεσ. Τπό το πρύςμα αυτό, η
Προεδρύα θα προωθόςει τη ςυνεργαςύα μεταξύ των Κρατών Μελών και των ςχετικών
ενδιαφερόμενων φορϋων, με ςκοπό τη ενδυνϊμωςη τησ τοπικόσ και περιφερειακόσ
διακυβϋρνηςησ, για τη διαμόρφωςη και εφαρμογό των πολιτικών ενςωμϊτωςησ.
Όςον αφορϊ την εξωτερικό διϊςταςη τησ μετανϊςτευςησ και του αςύλου, η Προεδρύα θα
επικεντρωθεύ ςτην εφαρμογό τησ ανανεωμϋνησ φαιρικόσ Προςϋγγιςησ τησ
Μετανϊςτευςησ και τησ Κινητικότητασ, η οπούα παρουςιϊςτηκε από την Επιτροπό και
εγκρύθηκε από το υμβούλιο το Μϊιο 2012, με ϋμφαςη ςτη δημιουργύα και ενδυνϊμωςη τησ
ςυνεργαςύασ με κύριεσ χώρεσ προϋλευςησ. Λαμβϊνοντασ υπόψη τισ τελευταύεσ εξελύξεισ ςτη
Νότια Γειτονύα, η Προεδρύα θα υποςτηρύξει ενεργϊ τισ προςπϊθειεσ για να ςυνεχιςτεύ ο
διϊλογοσ για τη μετανϊςτευςη, την κινητικότητα και την αςφϊλεια με τισ χώρεσ τησ
ανατολικόσ και νότιασ Μεςογεύου.
Επιπλϋον, η Κυπριακό Προεδρύα θα ςυνεχύςει την αντιμετώπιςη των προκλόςεων, ςε ςχϋςη
με την παρϊνομη μετανϊςτευςη, με απόλυτο ςεβαςμό των θεμελιωδών δικαιωμϊτων, των
ελευθεριών και τησ ανθρώπινησ αξιοπρϋπειασ. Ψσ εκ τούτου, η Προεδρύα θα παρακολουθεύ
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ςτενϊ την εφαρμογό τησ Δρϊςησ τησ ΕΕ για τισ Μεταναςτευτικϋσ Πιϋςεισ, για να
διαςφαλύςει μια ςυνεκτικό αντύδραςη τησ ΕΕ ςε ςυνεχιζόμενεσ μεταναςτευτικϋσ πιϋςεισ.
Επιπλϋον, η Προεδρύα θα εργαςτεύ προσ την ολοκλόρωςη ςυμφωνιών επανειςδοχόσ, με
κύριεσ χώρεσ προϋλευςησ και διϋλευςησ.
Ο εκςυγχρονιςμόσ του ςυνοριακού καθεςτώτοσ τησ ΕΕ και η χρόςη νϋασ τεχνολογύασ, που
θα διαςφαλύςει ότι το ςύςτημα ενθαρρύνει τισ διαςυνοριακϋσ δραςτηριότητεσ και,
ταυτόχρονα, παρϋχει τισ κατϊλληλεσ αςφαλιςτικϋσ δικλεύδεσ, εύναι βαςικϊ ςτοιχεύα για μια
επιτυχημϋνη διαχεύριςη τησ μεταναςτευτικόσ πολιτικόσ. Για το λόγο αυτό, η Προεδρύα θα
εργαςτεύ για την ολοκλόρωςη των εργαςιών για τη νομοθετικό πρόταςη για το Ευρωπαώκό
ύςτημα Επιτόρηςησ υνόρων (EUROSUR) και θα αρχύςει τισ ςυζητόςεισ επύ τησ
αναμενόμενησ δϋςμησ νομοθετικών μϋτρων για τα Ϊξυπνα ύνορα (ύςτημα
ειςόδου/εξόδου και Πρόγραμμα Εγγεγραμμϋνων Σαξιδιωτών) και τη ςχετικό τροποπούηςη
του Κώδικα υνόρων ϋνγκεν.
Όςον αφορϊ τη μεταρρύθμιςη του ϋνγκεν, η Κυπριακό Προεδρύα κατανοεύ πλόρωσ την
πολιτικό ευαιςθηςύα του θϋματοσ. Οι βελτιώςεισ ςτην αποτελεςματικότητα τησ διαχεύριςησ
του χώρου ϋνγκεν και η ενύςχυςη τησ πολιτικόσ διακυβϋρνηςησ ςτο πλαύςιο τησ
ςυνεργαςύασ ϋνγκεν, θα εξακολουθόςουν να αποτελούν προτεραιότητα. Ψσ εκ τούτου, η
Προεδρύα θα ςυνεχύςει, με ςυναινετικό τρόπο, την εργαςύα επύ των νομοθετικών
προτϊςεων που αφορούν την προςωρινό επαναφορϊ των ςυνοριακών ελϋγχων ςτα
εςωτερικϊ ςύνορα ςε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ και τη θϋςπιςη ενόσ μηχανιςμού
αξιολόγηςησ για την επαλόθευςη τησ εφαρμογόσ του Κεκτημϋνου του ϋνγκεν. Επύςησ, η
Προεδρύα θα εργαςτεύ για την ολοκλόρωςη του υςτόματοσ Πληροφοριών ϋνγκεν II (SIS
II), διαςφαλύζοντασ παρϊλληλα την ομαλό μετϊβαςη από το υφιςτϊμενο ςύςτημα ςτο
ςύςτημα δεύτερησ γενιϊσ. Επιπρόςθετα, θα ςυνεχιςτεύ η ομαλό λειτουργύα τησ διαδικαςύασ
αξιολογόςεων του ϋνγκεν, ςύμφωνα με το προτεινόμενο χρονοδιϊγραμμα, καθώσ και η
ςυνϋχιςη τησ κατϊρτιςησ των αξιολογητών του ϋνγκεν.
ε ςυνϋχεια των ςυμπεραςμϊτων του Ευρωπαώκού υμβουλύου Μαρτύου 2012, η Προεδρύα
θα ςυνεχύςει τισ προςπϊθειεσ που θα καταςτόςουν πιθανό την επιτυχό διεύρυνςη του
χώρου ϋνγκεν, περιλαμβϊνοντασ τη Ρουμανύα και τη Βουλγαρύα.
Η Προεδρύα ςκοπεύει να ολοκληρώςει τισ εργαςύεσ, ςε ςχϋςη με την τροποπούηςη του
Κανονιςμού, αναφορικϊ με τισ προώποθϋςεισ υπηκόων τρύτων χωρών, αντιμετωπύζοντασ
την αρχό τησ αμοιβαιότητασ ςε θϋματα θεωρόςεων και να επιτύχει την υιοθϋτηςη του. Η
Προεδρύα θα εργαςτεύ, επύςησ, για τη ολοκλόρωςη των ςυμφωνιών για την απλούςτευςη
τησ ϋκδοςησ θεωρόςεων με τη Ρωςύα, την Ουκρανύα και τη Μολδαβύα, καθώσ και για την
πρόοδο των διαπραγματεύςεων για τισ ςυμφωνύεσ για την απλούςτευςη τησ ϋκδοςησ
θεωρόςεων με την Αρμενύα και το Αζερμπαώτζϊν. Πρόςθετα, θα προωθηθεύ η ανϊπτυξη του
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υςτόματοσ Πληροφοριών για τισ Θεωρόςεισ ώςτε να καλύψει κι ϊλλεσ περιοχϋσ, ενώ η
τρύτη διεύρυνςη του ςυςτόματοσ Πληροφοριών για τισ θεωρόςεισ, η οπούα καλύπτει την
περιοχό του Κόλπου και του Αφγανιςτϊν, αναμϋνεται να πραγματοποιηθεύ τον Οκτώβριο
του 2012.
Ασφάλεια και Αστυνομική Συνεργασία
Η αντιμετώπιςη των προκλόςεων ςτον τομϋα τησ αςφϊλειασ, εκ των οπούων πολλϋσ εύναι
εκ τησ φύςεώσ τουσ διαςυνοριακϋσ και διατομεακϋσ και η οικοδόμηςη μιασ ανοικτόσ και
αςφαλούσ Ευρώπησ, μϋςω τησ εφαρμογόσ τησ τρατηγικόσ Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ, θα
αποτελϋςουν προτεραιότητα για την Κυπριακό Προεδρύα. ε αυτό το πλαύςιο, θα επιδιωχθεύ
η εφαρμογό του κύκλου πολιτικόσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ για το ςοβαρό και οργανωμϋνο
ϋγκλημα, με επύκεντρο την παρακολούθηςη των επιχειρηςιακών ςχεδύων και την
επιβεβαύωςη των νϋων ςχεδύων για το 2013. Επιπλϋον, θα προωθηθούν δρϊςεισ ςτο
πλαύςιο τησ πολυτομεακόσ και διοικητικόσ προςϋγγιςησ για την καταπολϋμηςη του
οργανωμϋνου εγκλόματοσ. Οι μεγϊλησ κλύμακασ επιθϋςεισ κατϊ των ςυςτημϊτων
πληροφοριών και διϊφορεσ ϊλλεσ μορφϋσ εγκλόματοσ ςτον κυβερνοχώρο οφεύλονται ςτισ
ραγδαύα αναδυόμενεσ τεχνολογικϋσ εξελύξεισ. Γι’ αυτό η Προεδρύα θα ςυνεχύςει τισ εργαςύεσ
για το θϋμα αυτό, με ςτόχο την αύξηςη τησ δυνατότητασ τησ Ε.Ε. για καταπολϋμηςη του
εγκλόματοσ ςτον κυβερνοχώρο, περιλαμβανομϋνων των διαφόρων μορφών παιδικόσ
πορνογραφύασ ςτο διαδύκτυο.
Η τρομοκρατύα παραμϋνει μια από τισ μεγαλύτερεσ απειλϋσ ςόμερα ςτην Ευρώπη, η οπούα
μπορεύ να επηρεϊςει Κρϊτη Μϋλη και πολύτεσ, ανεξϊρτητα από τη γεωγραφικό τουσ θϋςη.
Οι προςπϊθειεσ θα πρϋπει να επικεντρωθούν ςτουσ τϋςςερισ ϊξονεσ εργαςιών τησ
τρατηγικόσ τησ ΕΕ κατϊ τησ Σρομοκρατύασ, με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτην ενύςχυςη τησ
ςυνεργαςύασ και την προςταςύα των ευϊλωτων ςτόχων. Επιπρόςθετα, θα εξεταςτεύ,
περαιτϋρω, η εφαρμογό του Ευρωπαώκού χεδύου Δρϊςησ κατϊ τησ Ριζοςπαςτικοπούηςησ
και τρατολόγηςησ Σρομοκρατών, του Ευρωπαώκού χεδύου Δρϊςησ για τη Βύαιη
Ριζοςπαςτικοπούηςη και του Ευρωπαώκού χεδύου Δρϊςησ για τα Εκρηκτικϊ. τον τομϋα
τησ καταπολϋμηςησ τησ χρηματοδότηςησ τησ τρομοκρατύασ, θα αρχύςει η ςυζότηςη ςχετικϊ
με την ειςαγωγό του Ευρωπαώκού υςτόματοσ Οικονομικού Εντοπιςμού Σρομοκρατών.
Μόλισ η Επιτροπό και η Ύπατη Εκπρόςωποσ υποβϊλουν την πρόταςό τουσ, η Κυπριακό
Προεδρύα θα αρχύςει τη ςυζότηςη ςχετικϊ με την εφαρμογό τησ ρότρασ αλληλεγγύησ
(Ωρθρο 222 (3) τησ υνθόκησ για τη Λειτουργύα τησ ΕΕ), η οπούα προνοεύ ότι εϊν ϋνα
Κρϊτοσ Μϋλοσ αποτελϋςει αντικεύμενο τρομοκρατικόσ επύθεςησ ό πληγεύ από φυςικό ό
ανθρωπογενό καταςτροφό, θα αναληφθεύ δρϊςη από την Ϊνωςη και τα Κρϊτη Μϋλη τησ. Η
ϋγκαιρη και αποδοτικό ανταλλαγό πληροφοριών εύναι θεμελιώδουσ ςημαςύασ για την
αποτελεςματικό διεθνό αςτυνομικό ςυνεργαςύα. Η Προεδρύα θα ςυνεχύςει να εργϊζεται για
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την ανϊπτυξη ενόσ Ευρωπαώκού υςτόματοσ Μητρώου Ονομϊτων Επιβατών και την
ολοκλόρωςη τησ ςχετικόσ υμφωνύασ με τον Καναδϊ. Επύςησ, θα ςυνεχιςτούν οι εργαςύεσ
για την εφαρμογό τησ αυτοματοποιημϋνησ ανταλλαγόσ δεδομϋνων DNA, δακτυλικών
αποτυπωμϊτων και δεδομϋνων εγγραφόσ οχημϊτων (Αποφϊςεισ Prüm) και για την πλόρη
εφαρμογό τησ ουηδικόσ πρωτοβουλύασ (Απόφαςη-Πλαύςιο του υμβουλύου για την
απλοπούηςη τησ ανταλλαγόσ πληροφοριών και ςτοιχεύων). Η επερχόμενη πρόταςη για την
αναθεώρηςη του πλαιςύου τησ ΕΕ για τη διατόρηςη των δεδομϋνων, καθώσ και η πρόταςη
για μια νϋα νομικό βϊςη για την Ευρωπαώκό Αςτυνομύα, ςύμφωνα με το ϊρθρο 88 τησ
υνθόκησ για την Λειτουργύα τησ ΕΕ, θα εξεταςτούν δεόντωσ.
το ύδιο πλαύςιο, η Προεδρύα θα εργαςτεύ για τη δημιουργύα ενόσ Ωτυπου Ευρωπαώκού
Δικτύου Εμπειρογνωμόνων ςτον τομϋα τησ Πολιτιςτικόσ Κληρονομιϊσ, με προοπτικό την
ενύςχυςη τησ ςυνεργαςύασ μεταξύ των Αρχών Επιβολόσ του Νόμου των Κρατών Μελών, με
ςτόχο την καταπολϋμηςη τησ παρϊνομησ διακύνηςησ ϋργων τϋχνησ και αρχαιοτότων.
Ιδιαύτερη ϋμφαςη θα δοθεύ ςε θϋματα βύασ ςτην οικογϋνεια και ςυγκεκριμϋνα ςτο ρόλο των
αρχών επιβολόσ του νόμου για την αντιμετώπιςη του προβλόματοσ τησ «φθορϊσ» των
υποθϋςεων βύασ τησ οικογϋνειασ, μϋςω αςτυνόμευςησ. Η καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ
προςώπων παραμϋνει μεγϊλη πρόκληςη για τα Κρϊτη Μϋλη και την ΕΕ ςτο ςύνολό τησ. Η
Προεδρύα θα επιδιώξει ενεργϊ και θα υποςτηρύξει μια ολοκληρωμϋνη ανταπόκριςη τησ ΕΕ
κατϊ τησ εμπορύασ προςώπων.
Όςον αφορϊ την ανταπόκριςη τησ ΕΕ για τα ναρκωτικϊ, κύριοσ ςτόχοσ τησ Προεδρύασ θα
εύναι ο καταρτιςμόσ τησ νϋασ Ευρωπαώκόσ τρατηγικόσ για τα Ναρκωτικϊ, βαςιςμϋνη ςτα
αποτελϋςματα τησ αξιολόγηςησ τησ υφιςτϊμενησ τρατηγικόσ τησ ΕΕ για τα Ναρκωτικϊ
2005-2012, με ςκοπό την υιοθϋτηςη τησ μϋχρι το τϋλοσ του 2012. Κατϊ τη διϊρκεια τησ
Προεδρύασ, θα αρχύςει ςυζότηςη για να βελτιωθεύ ο μηχανιςμόσ τησ ανταλλαγόσ
πληροφοριών τησ ΕΕ, η αξιολόγηςη των κινδύνων και ο ϋλεγχοσ των νϋων ψυχοτρόπων
ουςιών.
Η Προεδρύα θα επιδιώξει πολιτικό διϊλογο για τα ναρκωτικϊ με τισ ΗΠΑ, τη Ρωςικό
Ομοςπονδύα και τισ χώρεσ τησ Λατινικόσ Αμερικόσ και τησ Καραώβικόσ, ενώ θα αρχύςει νϋο
πολιτικό διϊλογο με το Μαρόκο και τον Λύβανο, ώςτε να ενιςχυθεύ η ςχϋςη με την περιοχό
τησ Μεςογεύου ςε αυτόν το τομϋα.
Δικαιοςύνη
τον τομϋα τησ δικαςτικόσ ςυνεργαςύασ ςε αςτικϋσ υποθϋςεισ, η Προεδρύα θα επικεντρωθεύ
ςε μϋτρα που αποςκοπούν ςτη διευκόλυνςη διαςυνοριακόσ δικαςτικόσ επύλυςησ διαφορών.
ε αυτό το πλαύςιο, η Κυπριακό Προεδρύα, θα ολοκληρώςει τισ εργαςύεσ, για την υιοθϋτηςη
τησ τροποπούηςησ του Κανονιςμού Βρυξϋλλεσ Ι και θα δοθεύ ϋμφαςη ςτην πρόταςη για
δημιουργύα Ευρωπαώκόσ Διαταγόσ Διατόρηςησ Λογαριαςμού, για τη διευκόλυνςη τησ
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διαςυνοριακόσ εύςπραξησ οφειλών. Ο προτεινόμενοσ Κανονιςμόσ μαζύ με τον Κανονιςμό
Βρυξϋλλεσ Ι, αποτελούν ϋνα απαραύτητο εργαλεύο, κυρύωσ εν καιρώ οικονομικόσ κρύςησ, για
την προςταςύα των πιςτωτών για εύςπραξη των οφειλών. Η Κυπριακό Προεδρύα θα
προςπαθόςει να επιτύχει την ιςορροπύα μεταξύ των ςυμφερόντων των πιςτωτών και τα
δικαιώματα των οφειλετών, καθώσ και όλων των εμπλεκόμενων μερών.
Η Προεδρύα ςκοπεύει να ςυμβϊλει ςτην ενύςχυςη τησ ϊςκηςησ των περιουςιακών
δικαιωμϊτων των πολιτών, ςυνεχύζοντασ τισ εργαςύεσ ςτισ δύο προτϊςεισ Κανονιςμού του
υμβούλιου, ςχετικϊ με τη Δικαιοδοςύα, το Εφαρμοςτϋο Δύκαιο, την Αναγνώριςη και
Εκτϋλεςη Αποφϊςεων ςε θϋματα των Περιουςιακών χϋςεων των υζύγων και των
Περιουςιακών χϋςεων των Καταχωρημϋνων υντρόφων. Η Προεδρύα θα εργαςτεύ για την
υιοθϋτηςη του Κανονιςμού για την Αμοιβαύα Αναγνώριςη των Μϋτρων Προςταςύασ ςε
Αςτικϋσ Τποθϋςεισ, προκειμϋνου να ενιςχύςει τα δικαιώματα των θυμϊτων ςτην
Ευρωπαώκό Ϊνωςη.
τον τομϋα του ποινικού δικαύου, η Προεδρύα θα εργαςτεύ, κατϊ προτεραιότητα, για την
επύτευξη ςυμφωνύασ ςτο υμβούλιο, αναφορικϊ με την πρόταςη Οδηγύασ, η οπούα
αποςκοπεύ ςτη βελτύωςη τησ ικανότητασ των Κρατών Μελών να κατϊςχουν προώόντα
εγκληματικών πρϊξεων. Η Προεδρύα θα ςυνεχύςει τισ εργαςύεσ ςτον οδικό χϊρτη ςχετικϊ με
τα Δικονομικϊ Δικαιώματα Τπόπτων και Κατηγορουμϋνων και, ειδικότερα, την Οδηγύα που
εγγυϊται το δικαύωμα πρόςβαςησ ςε δικηγόρο. Ϊμφαςη θα δοθεύ, επύςησ, ςτην
προτεινόμενη Οδηγύα για την αποτροπό χειραγώγηςησ τησ αγορϊσ και κατϊχρηςησ
εμπιςτευτικών πληροφοριών, μϋςω αποτελεςματικών ποινικών κυρώςεων. Η Προεδρύα θα
ςυνεχύςει τισ εργαςύεσ αναφορικϊ με την Ευρωπαώκό Εντολό Ϊρευνασ και θα αρχύςει τη
ςυζότηςη ςχετικϊ με την αναμενόμενη πρόταςη Οδηγύασ για την Προςταςύα των
Οικονομικών υμφερόντων τησ Ϊνωςησ δια μϋςου του Ποινικού Δικαύου.
Θεμελιώδη Δικαιώματα
Ενώ εύναι ςημαντικό να δημιουργηθούν αποδοτικϋσ, επιγραμμικϋσ και ϊλλησ μορφόσ
υπηρεςύεσ, εύναι επιτακτικό ανϊγκη να δοθεύ ςτουσ ευρωπαύουσ πολύτεσ ϋνα αςφαλϋσ
ψηφιακό περιβϊλλον. Η Προεδρύα θα εργαςτεύ ενεργϊ επύ τησ πρόταςησ τησ Επιτροπόσ για
ϋνα γενικό Κανονιςμό για την Προςταςύα Δεδομϋνων, που αποτελεύ ςημαντικό βόμα προσ
αυτό την κατεύθυνςη.
Η Προεδρύα θα εργαςτεύ, επύςησ, εντατικϊ για την Πρόταςη τησ Επιτροπόσ για Οδηγύα για
την προςταςύα δεδομϋνων ςτον τομϋα τησ αςτυνομικόσ και δικαςτικόσ ςυνεργαςύασ.
Λαμβϊνοντασ υπόψη ότι η Ϊνωςη χρειϊζεται να επαναπροςδιορύςει τισ ςχϋςεισ τησ με
ςτρατηγικούσ εταύρουσ, η Προεδρύα θα ςυνεχύςει να εργϊζεται ςτη βϊςη τησ
προτεινόμενησ υμφωνύασ για τη Γενικό Προςταςύα Δεδομϋνων ΕΕ-ΗΠΑ.
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Επιπλϋον, η Προεδρύα θα ςυνεχύςει τη ςυζότηςη ςχετικϊ με την προςχώρηςη τησ
Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ςτην Ευρωπαώκό ύμβαςη για την Προςταςύα των Δικαιωμϊτων του
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, μια δϋςμευςη που απορρϋει από το Ωρθρο 6
τησ υνθόκησ τησ Λιςαβόνασ.
Η Προεδρύα θα καταβϊλει κϊθε προςπϊθεια να ολοκληρώςει την πρόταςη για Απόφαςη
του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου για το Ευρωπαώκό Ϊτοσ του Πολύτη
2013, το οπούο θα ϋχει ωσ ςτόχο να ενημερώςει ενεργϊ τουσ Ευρωπαύουσ πολύτεσ για όλα τα
πλεονεκτόματα που ςυνεπϊγονται από την ευρωπαώκό υπηκοότητα.
Πολιτική Προστασία
τον τομϋα τησ πολιτικόσ προςταςύασ, η Κυπριακό Προεδρύα θα ςυνεχύςει να εργϊζεται για
τη βελτύωςη των δυνατοτότων αντύδραςησ τησ ΕΕ και των Κρατών Μελών, προκειμϋνου να
ενδυναμωθεύ η γρόγορη και αποτελεςματικό ανταπόκριςη ςε καταςτροφϋσ και κρύςεισ,
τόςο ςτην ΕΕ, όςο και ςε τρύτεσ χώρεσ, λαμβϊνοντασ υπόψη την απαραύτητη ιςορροπύα
μεταξύ πρόληψησ, προετοιμαςύασ και αντύδραςησ. Η Προεδρύα θα εργαςτεύ ϋτςι ώςτε να
εξαςφαλιςτεύ πρόοδοσ ςτην πρόταςη για Απόφαςη ςχετικϊ με τον Κοινοτικό Μηχανιςμό
Πολιτικόσ Προςταςύασ.
Αφότου η Επιτροπό υποβϊλει την Ϊκθεςη Προόδου, ςχετικϊ με το Πρόγραμμα για τουσ
Φημικούσ, Βιολογικούσ, Ραδιολογικούσ και Πυρηνικούσ κινδύνουσ (CBRN), η Προεδρύα θα
αναλϊβει πρωτοβουλύα για ςυζότηςη του θϋματοσ. Επιπρόςθετα, η Προεδρύα θα επιδιώξει
την προώθηςη του εθελοντιςμού ςτουσ τομεύσ τησ Πολιτικόσ Προςταςύασ και τησ
Ανθρωπιςτικόσ Παρϋμβαςησ.
Κύριεσ υναντήςεισ Προεδρίασ








Ωτυπο υμβούλιο Τπουργών Δικαιοςύνησ και Εςωτερικών Τποθϋςεων – Λευκωςύα, 2324 Ιουλύου 2012.
υνϊντηςη Ανωτϋρων Αξιωματούχων Δικαιοςύνησ και Εςωτερικών Τποθϋςεων ΕΕΗΠΑ – Λευκωςύα, 26-27 Ιουλύου 2012.
Ομϊδα Τψηλού Επιπϋδου για την υνεκτύμηςη τησ Ιςότητασ των Υύλων – Λευκωςύα,
18-19 επτεμβρύου 2012
υμβούλιο για την Εταιρικό χϋςη (PPC) για την Ελευθερύα, Αςφϊλεια και Δικαιοςύνη
ΕΕ-Ρωςύασ – Λευκωςύα, 3 Οκτωβρύου 2012 (Προσ επιβεβαύωςη)
υνϋδριο για την Εμπορύα Προςώπων με αφορμό την 6η Ευρωπαώκό Μϋρα κατϊ τησ
εμπορύασ προςώπων – Βρυξϋλλεσ, 18 Οκτωβρύου, 2012
ύνοδοσ Κορυφόσ για την ιςότητα – Λευκωςύα, 22-23 Νοεμβρύου 2012
11η Διϊςκεψη ASEM των Διευθυντών για την Μετανϊςτευςη – Λευκωςύα, 30-31
Οκτωβρύου, 2012

32






Διϊςκεψη Εμπειρογνωμόνων για την Ϊνταξη των υπηκόων τρύτων χωρών – Λευκωςύα,
20 Νοεμβρύου 2012
Τπουργικό Υόρουμ ΕΕ-Δυτικών Βαλκανύων για θϋματα Δικαιοςύνησ και Εςωτερικών
Τποθϋςεων – Σύρανα, 5-6 Νοεμβρύου 2012
Τπουργικό υνϊντηςη ΕΕ-ΗΠΑ Δικαιοςύνησ και Εςωτερικών Τποθϋςεων – Ουϊςιγκτον,
(ημερομηνύα προσ επιβεβαύωςη)
υμβουλευτικό Υόρουμ των Γενικών Ειςαγγελϋων και των Διευθυντών Ποινικών
Διώξεων – Φϊγη, 13-14 Δεκεμβρύου 2012
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5. Γεωργία και Αλιεία
Μια βιώςιμη, φιλικό προσ το περιβϊλλον και ανταγωνιςτικό γεωργύα και αλιεύα, που να
βαςύζεται ςτην αλληλεγγύη εύναι υψύςτησ ςημαςύασ για την Ευρώπη και τουσ πολύτεσ τησ. Η
Κυπριακό Προεδρύα θα προωθόςει τισ διαπραγματεύςεισ για τη μεταρρύθμιςη τησ Κοινόσ
Γεωργικόσ Πολιτικόσ (ΚΓΠ) και τησ Κοινόσ Αλιευτικόσ Πολιτικόσ (ΚΑλΠ) παρϊλληλα με τισ
διαπραγματεύςεισ για το Πολυετϋσ Δημοςιονομικό Πλαύςιο (ΠΔΠ).
Η Προεδρύα θα καταβϊλει κϊθε δυνατό προςπϊθεια για να διαςφαλιςτεύ, ότι από τη ςτιγμό
που ϋχει επιτευχθεύ ςυμφωνύα για το ΠΔΠ, η επύ τησ ουςύασ επεξεργαςύα για τη
μεταρρύθμιςη τησ ΚΓΠ και τησ ΚΑλΠ θα βρύςκεται ςε προχωρημϋνο ςτϊδιο, ώςτε να
καταςτεύ δυνατό η ομαλό ολοκλόρωςη του εν λόγω μεταρρυθμιςτικού ϋργου. Ϊνασ από
τουσ βαςικούσ ςτόχουσ θα εύναι η απλούςτευςη και των δύο πολιτικών, εξαςφαλύζοντασ
παρϊλληλα, επαρκό ευελιξύα για τα κρϊτη μϋλη, κατϊ τρόπο αποδοτικό και αποτελεςματικό,
λαμβϊνοντασ υπόψη τισ εθνικϋσ/περιφερειακϋσ ιδιαιτερότητεσ και ανϊγκεσ.
Περαιτέρω προώθηςη τησ Κοινήσ Γεωργικήσ Πολιτικήσ
Ϊνασ από τουσ κύριουσ ςτόχουσ τησ μεταρρύθμιςησ τησ Κοινόσ Γεωργικόσ Πολιτικόσ εύναι
να διαςφαλιςτεύ ότι ςτο μϋλλον η γεωργύα θα εύναι ςε θϋςη να ανταποκριθεύ ςτισ
απαιτόςεισ και ςτισ προςδοκύεσ των πολιτών, όςον αφορϊ την αςφϊλεια και την ποιότητα
των τροφύμων, καθώσ και την παροχό δημόςιων αγαθών και θα ςυμβϊλλει ςτην
αντιμετώπιςη των προκλόςεων, που αφορούν την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, την
κλιματικό αλλαγό, τη διατόρηςη και την αποτελεςματικό χρόςη των πόρων και τησ
ενεργειακόσ αςφϊλειασ, ςυμβϊλλοντασ ςτην επύτευξη των ςτόχων τησ τρατηγικόσ
Ευρώπη 2020. Η Προεδρύα θα δώςει ιδιαύτερη προςοχό ςτον περαιτϋρω εξορθολογιςμό και
ςτην απλούςτευςη τησ ΚΓΠ, επιτρϋποντασ ϋτςι μια πιο ςτοχευμϋνη και αποτελεςματικό
εφαρμογό τησ πολιτικόσ, χωρύσ περιττϊ κωλύματα και καθυςτερόςεισ.
Σαυτόχρονα, η Προεδρύα θα εργαςτεύ για ϋνα ανταγωνιςτικό και βιώςιμο ευρωπαώκό
γεωργικό τομϋα ςε παγκόςμιο επύπεδο, ςτη βϊςη τησ υπϊρχουςασ δυνατότητασ για
παραγωγό υψηλόσ ποιότητασ τροφύμων και αποδοτικό χρόςη των πόρων. Για την
προώθηςη τησ καινοτομύασ και για να ςυμβϊλλει ςτην επιςιτιςτικό αςφϊλεια, η Προεδρύα
θα ενθαρρύνει, ειδικότερα, τον ςυντονιςμό, τη ςυνεργαςύα και περιςςότερη ςυνϋργεια
μεταξύ των ερευνητών, των εμπειρογνωμόνων και τησ γεωργικόσ βιομηχανύασ παραγωγόσ
τροφύμων, εξαςφαλύζοντασ, παρϊλληλα, ϋνα βαςικό επύπεδο ϊμεςων ενιςχύςεων για τουσ
γεωργούσ. Οι ανϊγκεσ των μικρών εκμεταλλεύςεων τησ Ευρώπησ, που αποτελούν το 75%
των ςυνολικών εκμεταλλεύςεων, θα πρϋπει επύςησ να αντιμετωπιςτούν.
Η Κυπριακό Προεδρύα θα επιδιώξει να προωθόςει τισ επύ τησ ουςύασ ςυζητόςεισ για το
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περιεχόμενο τησ ΚΓΠ. Όςον αφορϊ τουσ διϊφορουσ παρϊγοντεσ για το νϋο ςύςτημα των
ϊμεςων ενιςχύςεων, η Κυπριακό Προεδρύα θα επιδιώξει ςυναινετικϋσ λύςεισ, με την
προώθηςη ευϋλικτων προςεγγύςεων και απλούςτευςησ, δύνοντασ προςοχό ςτη ςυνϋργεια
και τη ςυμπληρωματικότητα με τον δεύτερο πυλώνα.
Η Προεδρύα θα εργαςτεύ, επύςησ, εντατικϊ για τον νϋο Κανονιςμό Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ,
διαςφαλύζοντασ ότι το νϋο πλαύςιο θα εύναι αρκετϊ ςτοχευμϋνο μεν, αλλϊ και αρκετϊ
ευϋλικτο δε, ώςτε να μπορεύ να προςαρμοςτεύ ςτισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ των κρατών μελών.
το μϋλλον, ϋνα αποτελεςματικό δύκτυ αςφαλεύασ για τουσ αγρότεσ, ευϋλικτα εργαλεύα
διαχεύριςησ κρύςεων, καθώσ και πιο ςτενό ςυνεργαςύα ςε όλο το μόκοσ τησ διατροφικόσ
αλυςύδασ θα χρειαςτούν. το πλαύςιο αυτό, η Προεδρύα θα προωθόςει τισ ςυζητόςεισ για
την Ενιαύα Κοινό Οργϊνωςη Αγορϊσ και τη χρηματοδότηςη των Κανονιςμών τησ ΚΓΠ,
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ τροπολογύασ ςχετικϊ με τη δημοςύευςη των δικαιούχων.
Με ςτόχο την παροχό τροφύμων ποιότητασ ςτουσ πολύτεσ, αναγνωρύζοντασ τη ςημαςύα των
τοπικών και περιφερειακών εδεςμϊτων, καθώσ και των γεωγραφικών ενδεύξεων, για την
ανταγωνιςτικότητα τησ ευρωπαώκόσ γεωργύασ, η Προεδρύα θα δώςει ϋμφαςη ςτην
ολοκλόρωςη του Πακϋτου Ποιότητασ και ςτο ςημαντικό ϋργο τησ αναθεώρηςησ του
Κανονιςμού για τη Βιολογικό Γεωργύα. Μετϊ την Ανακούνωςη τησ Επιτροπόσ, θα ξεκινόςουν
και οι εργαςύεσ που αφορούν τον Κανονιςμό για την Προώθηςη των Αγροτικών Προώόντων.
Προώθηςη τησ αςφάλειασ των τροφίμων και τησ υγιεινήσ των ζώων
Η πρόςβαςη ςε αςφαλό και υγιεινϊ προώόντα διατροφόσ εύναι ζωτικόσ ςημαςύασ για την
προςταςύα των καταναλωτών. Για το λόγο αυτό, εύναι ςημαντικό οι κοινού κανόνεσ που
διϋπουν την αςφϊλεια των τροφύμων να ορύζονται από το «αγρόκτημα μϋχρι το τραπϋζι».
Αφότου η Επιτροπό υποβϊλει τισ προτϊςεισ τησ, η Προεδρύα θα αρχύςει την εξϋταςη του
πακϋτου για τον Νϋο Νόμο για την Τγεύα των Ζώων, την Αναθεώρηςη των Επιςόμων
Ελϋγχων, το νϋο καθεςτώσ για την Τγεύα των Υυτών και το νϋο Κανονιςμό για το Εμπόριο
των πόρων και το Πολλαπλαςιαςτικό Τλικό. Ο ςτόχοσ εύναι να δημιουργηθεύ ϋνα
ςαφϋςτερο κανονιςτικό πλαύςιο, που να ςυνδυϊζει την απλοπούηςη και τον εξορθολογιςμό
του υφιςτϊμενου νομικού πλαιςύου, διαςφαλύζοντασ και την επαρκό και βιώςιμη
χρηματοδότηςη για τουσ επύςημουσ ελϋγχουσ.
Επιπλϋον, η Προεδρύα θα ξεκινόςει τισ εργαςύεσ για την αναθεώρηςη του Πακϋτου Τγιεινόσ
και θα προωθόςει τισ εργαςύεσ ςχετικϊ με την πρόταςη νϋου Κανονιςμού για τα Κατοικύδια
Ζώα.
Ϊνασ αποτελεςματικόσ και βιώςιμοσ αλιευτικόσ τομέασ
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Ο κύριοσ ςτόχοσ τησ μεταρρύθμιςησ τησ Κοινόσ Αλιευτικόσ Πολιτικόσ (ΚΑλΠ) εύναι να
εξαςφαλύςει την αποκατϊςταςη των αλιευτικών αποθεμϊτων και να θϋςει τϋλοσ ςτην
υπεραλύευςη. Παρϊλληλα, η αναθεωρημϋνη ΚΑλΠ θα πρϋπει να ελαχιςτοποιόςει τισ
επιπτώςεισ ςτα οικοςυςτόματα και να εξαςφαλύςει ότι οι αλιευτικϋσ δραςτηριότητεσ εύναι
περιβαλλοντικϊ βιώςιμεσ και ότι ο αλιευτικόσ τομϋασ τησ ΕΕ εύναι, επύςησ, κοινωνικϊ και
οικονομικϊ βιώςιμοσ. Σο πακϋτο αναθεώρηςησ τησ ΚΑλΠ, που περιλαμβϊνει τισ προτϊςεισ
για τον Βαςικό Κανονιςμό, τον Κανονιςμό για την Κοινό Οργϊνωςη Αγορϊσ και τον
Κανονιςμό για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Θϊλαςςασ και Αλιεύασ 2014 – 2020, πρϋπει να παρϋχει
τα απαραύτητα εργαλεύα που θα βοηθόςουν τον ευρωπαώκό τομϋα αλιεύασ να αντιμετωπύςει
και να επιλύςει τα τρϋχοντα προβλόματα, αλλϊ και να αντεπεξϋλθει ςτισ μελλοντικϋσ
προκλόςεισ. το πλαύςιο αυτό, ςημαντικού ςτόχοι τησ Προεδρύασ εύναι να προωθηθεύ η
απλοπούηςη των κανόνων και διαδικαςιών και να διαςφαλιςτεύ η μεγαλύτερη δυνατό
ςυνοχό και ςυμπληρωματικότητα τησ αλιευτικόσ πολιτικόσ με ϊλλεσ ςυναφεύσ πολιτικϋσ τησ
ΕΕ. Η Κυπριακό Προεδρύα θα καταβϊλλει κϊθε δυνατό προςπϊθεια για την ουςιαςτικό
πρόοδο των διαπραγματεύςεων αναφορικϊ με τισ προτϊςεισ του πακϋτου τησ ΚΑλΠ.
Όςον αφορϊ τα ςυνολικϊ επιτρεπόμενα αλιεύματα (TACs) και τισ ποςοςτώςεισ για το 2013,
η Προεδρύα θα οργανώςει τισ εργαςύεσ με τϋτοιο τρόπο ώςτε να εξαςφαλιςτεύ η ϋγκαιρη
υιοθϋτηςό τουσ με βϊςη τα επιςτημονικϊ δεδομϋνα και λαμβϊνοντασ υπόψη τισ κοινωνικϋσ,
οικονομικϋσ και εδαφικϋσ επιπτώςεισ των οποιονδόποτε αποφϊςεων.
Η Προεδρύα θα επιδιώξει, επύςησ, να ολοκληρώςει τισ εργαςύεσ για την ανανϋωςη πολλών
διμερών πρωτοκόλλων, που αφορούν τισ ςυμφωνύεσ αλιευτικόσ ςύμπραξησ και να
ςυντονύςει με αποτελεςματικό τρόπο, τισ ετόςιεσ διαπραγματεύςεισ ςτο πλαύςιο των
Διεθνών και Περιφερειακών Οργανώςεων Αλιεύασ.
Κύριεσ υναντήςεισ Προεδρίασ


Ωτυπο υμβούλιο Γεωργύασ και Αλιεύασ, Λευκωςύα 9-11 επτεμβρύου 2012
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6. Ανταγωνιςτικότητα

Η ΕΕ ϋχει ειςϊξει αριθμό μϋτρων προσ τόνωςη τησ ανϊπτυξησ και ενύςχυςη τησ
ανταγωνιςτικότητασ, προκειμϋνου να ανταποκριθεύ ςτα προβλόματα τησ οικονομικόσ
κρύςησ. Μϋςα ςε αυτό το πλαύςιο, η ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Μικρό-Μεςαύων
Επιχειρόςεων (ΜΜΕ), που αποτελούν τη ραχοκοκαλιϊ τησ Ευρωπαώκόσ οικονομύασ, εύναι
υψύςτησ ςημαςύασ. ύμφωνα με αυτούσ τουσ ςτόχουσ, η Προεδρύα θα προωθόςει την
εργαςύα ςχετικϊ με τισ νομοθετικϋσ προτϊςεισ που περιϋχονται ςτην Πρϊξη για την Ενιαύα
Αγορϊ.
Ειδικό προςοχό θα δοθεύ ςτην πρόςβαςη των ΜΜΕ ςτη χρηματοδότηςη, ςτη νομοθεςύα για
τισ Δημόςιεσ υμβϊςεισ, την Οδηγύα για τα Επαγγελματικϊ Προςόντα και ςτην ενύςχυςη τησ
εμπιςτοςύνησ των καταναλωτών – ειδικϊ ςε διαςυνοριακϋσ ςυναλλαγϋσ – με την ειςαγωγό
αποτελεςματικών μηχανιςμών επύλυςησ διαφορών (Εναλλακτικό Επύλυςη Διαφορών και
Ηλεκτρονικό Επύλυςη Διαφορών).
Η κύρια προτεραιότητα ςτον τομϋα τησ Ϊρευνασ και Καινοτομύασ θα εύναι η προώθηςη των
διαπραγματεύςεων του πακϋτου Ορύζοντασ 2020.
Εςωτερική Αγορά
Αυτό τη χρονιϊ η ΕΕ γιορτϊζει την 20η επϋτειο τησ εςωτερικόσ αγορϊσ, ϋνα από τα
ςημαντικότερα επιτεύγματα τησ ΕΕ και ο πυρόνασ τησ Ευρωπαώκόσ ολοκλόρωςησ. Η
εςωτερικό αγορϊ διαδραμϊτιςε κεντρικό ρόλο ςτην ώθηςη τησ ανϊπτυξησ και
απαςχόληςησ και ςτην τόνωςη τησ ανταγωνιςτικότητασ, ειδικϊ ςε περιόδουσ οικονομικόσ
κρύςησ. Η εμβϊθυνςη τησ εςωτερικόσ αγορϊσ θα εύναι μια από τισ κύριεσ προτεραιότητεσ
τησ Κυπριακόσ Προεδρύασ. Η Προεδρύα θα υποςτηρύξει πρωτοβουλύεσ από την Πρϊξη για
την Ενιαύα Αγορϊ, οι οπούεσ ςτοχεύουν ςτην προώθηςη μιασ οικονομύασ που δημιουργεύ
ανϊπτυξη και απαςχόληςη, ενώ ταυτόχρονα παρϋχει δικλεύδεσ προςταςύασ –
ςυμπεριλαμβανομϋνων κοινωνικών αςφαλιςτικών δικλεύδων – ςε πολύτεσ, καταναλωτϋσ
και εργαζόμενουσ. Η Προεδρύα θα προωθόςει, επύςησ, ςτρατηγικϋσ προτεραιότητεσ με
ςημαντικϊ πλεονεκτόματα για τισ επιχειρόςεισ, ειδικϊ για τισ ΜΜΕ.
Η Κυπριακό Προεδρύα θα ςυνεχύςει την εργαςύα ςτισ κύριεσ προτϊςεισ τησ Πρϊξησ για την
Ενιαύα Αγορϊ, ενώ ταυτόχρονα θα βρύςκεται ςε ετοιμότητα για προώθηςη τυχόν
επιπρόςθετων μϋτρων, βαςιςμϋνων ςτην αναμενόμενη Πρϊξη για την Ενιαύα Αγορϊ ΙΙ,
προκειμϋνου να δοθεύ νϋα ώθηςη ςτην Εςωτερικό Αγορϊ. Η Προεδρύα θα ςυνεχύςει την
υφιςτϊμενη εργαςύα τησ παρακολούθηςησ τησ εφαρμογόσ τησ Οδηγύασ για τισ Τπηρεςύεσ. ε
ςυνϊρτηςη με τα υμπερϊςματα του Ευρωπαώκού υμβουλύου του Μαρτύου του 2012, θα
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δοθεύ ιδιαύτερη προςοχό ςτισ διαπραγματεύςεισ για την Οδηγύα για τα Επαγγελματικϊ
Προςόντα.
Αναγνωρύζοντασ τη ςημαντικότητα του εκςυγχρονιςμού και τησ αύξηςησ τησ
αποδοτικότητασ των δημοςύων ςυμβϊςεων ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη, η Προεδρύα θα
επιχειρόςει να καταλόξει ςε ςυμφωνύα για το πακϋτο μεταρρύθμιςησ των Οδηγιών περύ
Δημοςύων υμβϊςεων, δηλαδό την Κλαςςικό Πρόταςη Οδηγύασ, την Πρόταςη Οδηγύασ για
τουσ τομεύσ Κοινόσ Ψφελεύασ, καθώσ επύςησ και για την ανϊθεςη ςυμβϊςεων παραχώρηςησ,
το οπούο αποτελεύ ςημαντικό μϋροσ τησ Πρϊξησ για την Ενιαύα Αγορϊ και τησ τρατηγικόσ
Ευρώπη 2020. Η αύξηςη τησ αποδοτικότητασ των δημοςύων ςυμβϊςεων ςτην ΕΕ, τησ
ευελιξύασ και τησ φιλικότητασ προσ το χρόςτη θα ςυνειςφϋρει ςτην προώθηςη τησ
αειφόρου ανϊπτυξησ και καινοτομύασ, ςτην ενύςχυςη του ανταγωνιςμού, ςτη μεύωςη του
διοικητικού φόρτου για τισ επιχειρόςεισ και ςτη διευκόλυνςη τησ πρόςβαςησ ςτη αγορϊ
των δημοςύων ςυμβϊςεων για τισ ΜΜΕ. Επιπρόςθετα, η Προεδρύα θα προωθόςει την
εργαςύα ςχετικϊ με την πρόταςη για την ανϊθεςη παραχωρόςεων.
Οι ϋξυπνοι και αποδοτικού κανόνεσ απομακρύνουν τα εμπόδια και μειώνουν το κόςτοσ, ενώ
οι περύπλοκεσ ρυθμύςεισ και η γραφειοκρατύα διακυβεύουν την ανταγωνιςτικότητα και τισ
προοπτικϋσ ανϊπτυξησ τησ Ευρώπησ. ε αυτϊ τα πλαύςια, η Ϊξυπνη Ρύθμιςη εύναι μια
ςημαντικό πρωτοβουλύα κι ϋνα χρόςιμο εργαλεύο για την επύτευξη των ςτόχων που ϋχουν
τεθεύ ςτη τρατηγικό Ευρώπη 2020. Η Προεδρύα θα εργαςτεύ ςχετικϊ με το θϋμα βαςιςμϋνη
ςτισ δεςμεύςεισ που προκύπτουν από τα ςυμπερϊςματα του υμβουλύου του Δεκεμβρύου
2011.
τον τομϋα τησ τεχνικόσ εναρμόνιςησ, η Προεδρύα θα ςτοχεύςει να καταλόξει ςε ςυμφωνύα
με το Ευρωπαώκό Κοινοβούλιο για όλεσ τισ εννιϊ Οδηγύεσ, οι οπούεσ θα εναρμονιςτούν με το
Νϋο Νομοθετικό Πλαύςιο. Επύςησ, θα ςυνεχιςτεύ η εργαςύα ςχετικϊ με τισ εκπομπϋσ θορύβου
από μηχανοκύνητα οχόματα και τισ νομοθετικϋσ προτϊςεισ για τισ απαιτόςεισ ϋγκριςησ
τύπου.
Σο εταιρικό δύκαιο και η εταιρικό διακυβϋρνηςη αποτελούν τουσ ακρογωνιαύεσ λύθουσ μιασ
μοντϋρνασ και δυναμικόσ οικονομύασ. Σο εταιρικό δύκαιο, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των
λογιςτικών και ελεγκτικών θεμϊτων, εύναι, ςυνεπώσ, ουςιώδεσ για την προώθηςη τησ
ανϊπτυξησ και την ενδυνϊμωςη τησ εμπιςτοςύνησ των επενδυτών ςτην εςωτερικό αγορϊ.
Η ετοιμαςύα οικονομικών καταςτϊςεων αποτελεύ μια από τισ πιο δύςκολεσ και χρονοβόρεσ
ρυθμιςτικϋσ υποχρεώςεισ που ϋχουν να αντιμετωπύςουν οι επιχειρόςεισ. Η μεταρρύθμιςη
των Λογιςτικών Οδηγιών, η οπούα ςτοχεύει ςτην απλοπούηςη, ςυγκριςιμότητα και
ςαφόνεια των οικονομικών καταςτϊςεων, τύθεται ωσ προτεραιότητα. Η Προεδρύα θα
εργαςτεύ προσ την επύτευξη πολιτικόσ ςυμφωνύασ με το Ευρωπαώκό Κοινοβούλιο.
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Προτεραιότητα θα τεθεύ, επύςησ, ςτην επύτευξη ςυμφωνύασ ςτισ προτϊςεισ για
μεταρρύθμιςη του λογιςτικού ελϋγχου, οι οπούεσ ςτοχεύουν ςτην ενύςχυςη τησ εςωτερικόσ
αγορϊσ για νόμιμουσ λογιςτικούσ ελϋγχουσ.
Προκειμϋνου να ενθαρρυνθεύ η ςύςταςη και η λειτουργύα Ιδρυμϊτων ςτην εςωτερικό
αγορϊ, η Προεδρύα θα ςυνεχύςει την εργαςύα επύ τησ πρόταςησ κανονιςμού του υμβουλύου
για το Θεςμικό Πλαύςιο του Ευρωπαώκού Ιδρύματοσ, το οπούο επιχειρεύ να δημιουργόςει μια
καινούρια Ευρωπαώκό νομικό μορφό. Θα ξεκινόςει, επύςησ, η εργαςύα επύ των επικεύμενων
πρωτοβουλιών, αναφορικϊ με τη γνωςτοπούηςη των μη οικονομικών πληροφοριών από τισ
εταιρεύεσ, την εταιρικό διακυβϋρνηςη και το μϋλλον του Ευρωπαώκού Εταιρικού Δικαύου.
Η ςτρατηγικό Ευρώπη 2020 αποδύδει μεγϊλη ςημαςύα ςτον εκςυγχρονιςμό του νομικού
πλαιςύου που ρυθμύζει την πνευματικό ιδιοκτηςύα ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη, ωσ αναγκαύα
προώπόθεςη για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ τησ καινοτόμασ βιομηχανύασ τησ ΕΕ.
Η Προεδρύα, επύςησ, θα προχωρόςει την εξϋταςη των προτϊςεων τησ Επιτροπόσ αναφορικϊ
με τον εκςυγχρονιςμό τησ διακυβϋρνηςησ και διαφϊνειασ των εταιρειών ςυλλογικόσ
διαχεύριςησ των δικαιωμϊτων πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ, όπωσ επύςησ και τισ προτϊςεισ για
το ςύςτημα των εμπορικών ςημϊτων ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη.
Βιομηχανία και ΜΜΕ
Οι ΜΜΕ ςυγκροτούν περιςςότερο από το 99% των ευρωπαώκών επιχειρόςεων. Ϊνασ από
τουσ κύριουσ ςτόχουσ τησ Πρϊξησ για την Ενιαύα Αγορϊ εύναι η διευκόλυνςη τησ ειςόδου
των ΜΜΕ ςε χρηματοδότηςη.
Η Προεδρύα, ϋχοντασ υπόψη τη ςημαςύα τησ βιομηχανικόσ πολιτικόσ και τησ ανϊγκησ να
τεθούν νϋεσ προτεραιότητεσ και δρϊςεισ προσ ανταπόκριςη ςτισ προκλόςεισ που
παρουςιϊςτηκαν λόγω τησ οικονομικόσ κρύςησ, θα εξετϊςει την αναμενόμενη ανακούνωςη
για τη Βιομηχανικό Πολιτικό και θα προτεύνει ςχετικϊ ςυμπερϊςματα υμβουλύου.
Η επιχειρηματικότητα ϋχει ςημαντικό ςυνειςφορϊ ςτη δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ, ςτην
ανταγωνιςτικότητα και οικονομικό ανϊπτυξη. Η ΕΕ δεν ϋχει εκμεταλλευτεύ πλόρωσ τισ
επιχειρηματικϋσ δυνατότητεσ τησ και, επομϋνωσ, η Προεδρύα θα επικεντρωθεύ ςτην ανϊγκη
τόνωςησ τησ επιχειρηματικότητασ ωσ μϋροσ τησ ςτρατηγικόσ τησ Ευρώπησ για
ανταγωνιςτικότητα και ανϊπτυξη.
Η Προεδρύα θα αρχύςει, επύςησ, ςυζητόςεισ επιςημαύνοντασ τα πλϋον κατϊλληλα μϋτρα
πολιτικόσ που ενθαρρύνουν την επιχειρηματικό κουλτούρα ςτην Ευρώπη, μϋςω τησ
επιχειρηματικόσ
παιδεύασ,
τησ
ενεργοπούηςησ
ανεκμετϊλλευτων
πηγών
επιχειρηματικότητασ, ώθηςησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ και την προςφορϊ μιασ
δεύτερησ ευκαιρύασ προσ επιχειρηματύεσ για επιςτροφό ςτην αγορϊ.
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Σο Πρόγραμμα για την Ανταγωνιςτικότητα Επιχειρόςεων και ΜΜΕ (COSME) εύναι ϋνα
καινούριο χρηματοδοτικό εργαλεύο για επιχειρόςεισ και ΜΜΕ, το οπούο αποτελεύ μια
ςημαντικό προτεραιότητα για την Προεδρύα, καθώσ ςτοχεύει ςτη δημιουργύα ενόσ πιο
ανταγωνιςτικού και υποςτηρικτικού περιβϊλλοντοσ για επιχειρόςεισ και ΜΜΕ. Η Προεδρύα
ςτοχεύει ςτην επύτευξη ςυμφωνύασ, η οπούα θα υπόκειται ςτισ διαπραγματεύςεισ για το
ΠΔΠ.
Προςταςία Καταναλωτών
Η διαςφϊλιςη υψηλού βαθμού προςταςύασ των ιδύων των καταναλωτών και των
ςυμφερόντων τουσ εύναι υψύςτησ ςημαςύασ, καθώσ ςυνειςφϋρει ςτη βελτύωςη τησ ζωόσ των
πολιτών τησ ΕΕ. Η καθιϋρωςη γρόγορων, ανϋξοδων και αποτελεςματικών εξωδικαςτικών
τρόπων επύλυςησ καταναλωτικών διαφορών αναμϋνεται να τονώςει ςημαντικϊ την
εμπιςτοςύνη των καταναλωτών και των εμπόρων για ςυμμετοχό ςε διαςυνοριακϋσ
ςυναλλαγϋσ.
Ϊμφαςη θα δοθεύ ςτισ νομοθετικϋσ προτϊςεισ για την Εναλλακτικό και Ηλεκτρονικό
Επύλυςη Διαφορών, ςτοχεύοντασ ςτην επύτευξη ςυμφωνύασ.
Η Προεδρύα ςτοχεύει, επύςησ, να ολοκληρώςει τισ διαπραγματεύςεισ ςχετικϊ με το
Πρόγραμμα Καταναλωτών 2014-2020, το οπούο επικεντρώνεται ςτην επύτευξη κοινοτικόσ
καταναλωτικόσ προςταςύασ και εξαρτϊται από τισ διαπραγματεύςεισ για το ΠΔΠ.
Σελωνειακή Ϊνωςη
Σο νϋο χϋδιο Δρϊςησ τησ ΕΕ για τα Σελωνεύα 2013-2016, το οπούο ςτοχεύει ςτην
καταπολϋμηςη των παραβϊςεων των δικαιωμϊτων πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ και η
αναθεώρηςη του Κανονιςμού για τον Ϊλεγχο των Πρόδρομων Ναρκωτικών Ουςιών θα
εξεταςτούν. Η Κυπριακό Προεδρύα θα επιχειρόςει να πετύχει ςημαντικό πρόοδο ςτην
αναδιατύπωςη του Εκςυγχρονιςμϋνου Κοινοτικού Σελωνειακού Κώδικα και του
προτεινόμενου Κανονιςμού που εγκαθιδρύει ϋνα πρόγραμμα δρϊςησ για τα τελωνεύα και τη
φορολογύα (FISCUS).
τον τομϋα τησ διεθνούσ ςυνεργαςύασ θα διεξαχθούν ςυζητόςεισ αναφορικϊ με πιθανούσ
όρουσ εντολόσ για τισ υμφωνύεσ Αμοιβαύασ Αναγνώριςησ Προγραμμϊτων
Εξουςιοδοτημϋνων Οικονομικών Υορϋων με κύριουσ εμπορικούσ εταύρουσ, όπωσ επύςησ και
για τα τρατηγικϊ Πλαύςια υνεργαςύασ με τισ χώρεσ ανατολικόσ γειτονύασ.
Ϊρευνα και Καινοτομία
Ο κύριοσ ςτόχοσ τησ Προεδρύασ για την πολιτικό ϋρευνασ και καινοτομύασ τησ ΕΕ εύναι η
επύτευξη προόδου ςτισ διαπραγματεύςεισ για το πακϋτο Ορύζοντασ 2020, βαςιςμϋνοι ςτην

40

εργαςύα που επιτελϋςτηκε μϋχρι ςόμερα ςτον κυρύωσ Κανονιςμό, το Ειδικό Πρόγραμμα,
τουσ Κανόνεσ υμμετοχόσ και το ΕΤΡΑΣΟΜ. ε αυτό τη φϊςη θα εύναι καύριασ ςημαςύασ μια
ςτενό και εποικοδομητικό ςυνεργαςύα με το Ευρωπαώκό Κοινοβούλιο, λαμβϊνοντασ υπόψη
την εξϋλιξη των διαπραγματεύςεων για το Πολυετϋσ Δημοςιονομικό Πλαύςιο. Ο Ορύζοντασ
2020 ςτοχεύει, μεταξύ ϊλλων, ςτην αντιμετώπιςη των βαςικών κοινωνικών προκλόςεων
και ςτην ενδυνϊμωςη τησ θϋςησ τησ ΕΕ ςτην επιςτόμη και τη βιομηχανικό ηγεςύα,
βελτιώνοντασ με αυτόν τον τρόπο την ανταγωνιςτικότητα, την οικονομικό ανϊπτυξη και
την απαςχόληςη. Ο Ορύζοντασ 2020 προνοεύ για απλουςτευμϋνουσ κανόνεσ και διαδικαςύεσ,
ούτωσ ώςτε να διευκολυνθεύ η ςυμμετοχό μικρών ερευνητικών ομϊδων, ΜΜΕ και
βιομηχανιών ςτο Πρόγραμμα. Η Προεδρύα θα προωθόςει, επύςησ, τισ διαπραγματεύςεισ για
τον Κανονιςμό και την τρατηγικό Ατζϋντα Καινοτομύασ του Ευρωπαώκού Ινςτιτούτου
Καινοτομύασ και Σεχνολογύασ (EIT). ε ςχϋςη με την υλοπούηςη του Ευρωπαώκού Φώρου
Ϊρευνασ (ΕΦΕ), η Προεδρύα θα αρχύςει ςχετικϋσ ςυζητόςεισ ςε επύπεδο υμβουλύου, με
επικϋντρωςη ςτη βελτύωςη τησ κινητικότητασ και των προοπτικών καριϋρασ των
ερευνητών, καθώσ επύςησ και ςτη διαςυνοριακό ςυνεργαςύα. Η Προεδρύα θα προωθόςει,
επύςησ, τη διεθνό διϊςταςη του ΕΦΕ, δύδοντασ ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτην επανεξϋταςη τησ
Ευρω-Μεςογειακόσ ςυνεργαςύασ ςτον τομϋα τησ ϋρευνασ και καινοτομύασ.
Διαςτημική Πολιτική
τον τομϋα του διαςτόματοσ, η Κυπριακό Προεδρύα θα διαςφαλύςει την παρακολούθηςη
των ςχετικών πρωτοβουλιών τησ Επιτροπόσ για το Ευρωπαώκό Πρόγραμμα
γεωεπιςκόπηςησ, GMES (Παγκόςμια παρακολούθηςη του περιβϊλλοντοσ και τησ
αςφϊλειασ), με ςκοπό την επύτευξη προόδου ςε αυτό το ςημαντικό τομϋα πολιτικόσ. Η
Κυπριακό Προεδρύα θα ξεκινόςει τισ ςυζητόςεισ για την Ανακούνωςη τησ Επιτροπόσ ςχετικϊ
με τη Διαςτημικό Βιομηχανικό Πολιτικό τησ ΕΕ.
Κύρια Γεγονότα τησ Προεδρίασ






Ωτυπο υμβούλιο Ανταγωνιςτικότητασ – Λευκωςύα, 19-20 Ιουλύου 2012
υνϋδριο για τα 20 χρόνια τησ Ενιαύασ Αγορϊσ – Λευκωςύα, 20 Οκτωβρύου 2012
Ολομϋλεια Μεςαύων-Μικρομεςαύων Επιχειρόςεων – Λευκωςύα, 15-16 Νοεμβρύου 2012
υνϋδριο Ευρωπαώκού Ινςτιτούτου Καινοτομύασ και Σεχνολογύασ – Λϊρνακα, 8-9
Νοεμβρύου 2012
υνϋδριο Ευρωπαώκόσ Περιοχόσ Ϊρευνασ – Λευκωςύα, 14 Νοεμβρύου 2012
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7. Μεταφορών, Σηλεπικοινωνιών και Ενέργειασ

Μια ςύγχρονη και ανεπτυγμϋνη υποδομό ςτισ μεταφορϋσ, τισ τηλεπικοινωνύεσ και την
ενϋργεια εύναι ζωτικόσ ςημαςύασ για την ανϊπτυξη τησ οικονομύασ τησ ΕΕ και την
ανταγωνιςτικότητϊ τησ. Η περαιτϋρω ανϊπτυξη και η ςταδιακό ολοκλόρωςη των
Διευρωπαώκών δικτύων, κατϊ ςυνϋπεια, εξακολουθεύ να αποτελεύ προτεραιότητα. Αυτϊ τα
δύκτυα μπορούν να υποςτηρύξουν αποτελεςματικϊ την κοινωνικό, εδαφικό και οικονομικό
ςυνοχό μεταξύ όλων των περιφερειών τησ Ϊνωςησ. το πλαύςιο αυτό, οι διαπραγματεύςεισ
για τη Διευκόλυνςη υνδϋοντασ την Ευρώπη θα αποτελϋςουν προτεραιότητα για την
Προεδρύα.
Ο βαςικόσ ρόλοσ των νϋων και καινοτόμων τεχνολογιών ςτον τομϋα των μεταφορών
επιςημαύνεται τόςο ςτη Λευκό Βύβλο για την Ευρωπαώκό Πολιτικό Μεταφορών, όςο και ςτο
Χηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη. το πλαύςιο αυτό, η Κυπριακό Προεδρύα θα
προωθόςει το ρόλο των Σεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΣΠΕ) ςτην
εφαρμογό τησ ευρωπαώκόσ πολιτικόσ μεταφορών, αντιμετωπύζοντασ, ςτο πλαύςιο αυτό, την
πολυτροπικότητα, με την ανϊπτυξη των ευφυών ςυςτημϊτων μεταφορών.
τον τομϋα τησ ενϋργειασ, ο ςτόχοσ θα εύναι η διαςφϊλιςη τησ εύρυθμησ λειτουργύασ τησ
εςωτερικόσ αγορϊσ ενϋργειασ και τησ αςφϊλειασ εφοδιαςμού τησ Ϊνωςησ, καθώσ και
τησ ανϊπτυξησ νϋων ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ.
Ϊνα βιώςιμο και αποδοτικό ςύςτημα μεταφορών
Ϊνα βιώςιμο και αποτελεςματικό ςύςτημα μεταφορών εύναι ζωτικόσ ςημαςύασ για τισ
δραςτηριότητεσ των ευρωπαώκών επιχειρόςεων και των αναγκών κινητικότητασ των
πολιτών. Από αυτό την ϊποψη, ϋνα αποτελεςματικό ςύςτημα μεταφορών αποτελεύ βαςικό
παρϊγοντα για την ενύςχυςη τησ δυνατότητασ για ευρωπαώκό ανϊπτυξη. Η Κυπριακό
Προεδρύα, ωσ εκ τούτου, θα δώςει προτεραιότητα και θα εργαςτεύ για την επιτυχό
αναθεώρηςη των Διευρωπαώκών Δικτύων Μεταφορών ωσ μϋροσ τησ Διευκόλυνςησ
υνδϋοντασ την Ευρώπη. Η περαιτϋρω ανϊπτυξη των Διευρωπαώκών Δικτύων θα ςυμβϊλει
τόςον ςτην αποτελεςματικό αντιμετώπιςη των νϋων προκλόςεων ςτον τομϋα μεταφορών
όςο και ςτην επύτευξη των ςτόχων τησ τρατηγικόσ Ευρώπη 2020. το πλαύςιο αυτό,
ιδιαύτερη προςοχό θα δοθεύ ςτην βϋλτιςτη διαςύνδεςη των ςυςτημϊτων μεταφορών,
προκειμϋνου να παρϋχει πιο αποτελεςματικϋσ και βιώςιμεσ λύςεισ μεταφορών τόςο για
τουσ πολύτεσ όςο και για τη βιομηχανύα μεταφορών.
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τον τομϋα των χερςαύων μεταφορών, η Προεδρύα θα εργαςτεύ για την τροποπούηςη τησ
ιςχύουςασ νομοθεςύασ ςχετικϊ με τισ ςυςκευϋσ ελϋγχου ςτον τομϋα των οδικών
μεταφορών (ταχογρϊφοι), με ςτόχο να βελτιωθεύ η αξιοπιςτύα του ςυςτόματοσ, να
καταπολεμηθεύ η απϊτη και να μειωθεύ ο διοικητικόσ φόρτοσ. τον ύδιο τομϋα, η νϋα
νομοθετικό πρόταςη για την τροποπούηςη τησ Οδηγύασ για τον Σεχνικό Ϊλεγχο των
Μηχανοκύνητων Οχημϊτων και των Ρυμουλκουμϋνων τουσ, θα ςυζητηθεύ κατϊ τη διϊρκεια
τησ Κυπριακόσ Προεδρύασ. Επιπλϋον, θα δοθεύ ϋμφαςη ςτην οδικό αςφϊλεια, με
επύκεντρο την αύξηςη τησ ευαιςθητοπούηςησ για τουσ τρόπουσ βελτύωςησ τησ οδικόσ
αςφϊλειασ μεταξύ των νϋων.
Η ανϊπτυξη του Παγκόςμιου Δορυφορικού υςτόματοσ Πλοόγηςησ (GNSS - το πρόγραμμα
Galileo) θα ςυμβϊλει ςτην οικονομικό ανϊπτυξη ςτην Ευρώπη. Οι υπηρεςύεσ του
Galileo θα αποφϋρουν οφϋλη ςε όλο το φϊςμα των μϋςων μεταφορϊσ, θα δημιουργόςουν
νϋεσ ευκαιρύεσ μϋςω τησ κινητόσ τηλεφωνύασ και θα ενιςχύςουν την αςφϊλεια
των ανθρώπων και των περιουςιών τουσ. Η Κυπριακό Προεδρύα θα προωθόςει τισ εργαςύεσ
επύ τησ νομοθετικόσ πρόταςησ για τη διακυβϋρνηςη και τη χρηματοδότηςη των GNSS, η
οπούα υπόκειται ςτισ διαπραγματεύςεισ για το Πολυετϋσ Δημοςιονομικό Πλαύςιο. Η
ολοκλόρωςη αυτού
του
ϋργου θα εύναι ϋνα
ςημαντικό βόμα
προσ
τη
δημιουργύα οικονομικόσ και διοικητικόσ ςταθερότητασ και τη ςυμβολό τησ ςτην Πλόρη
Επιχειρηςιακό Δυνατότητϊ τησ.
τον τομϋα των αεροπορικών μεταφορών, η πλόρησ εφαρμογό των Λειτουργικών
Σμημϊτων Εναϋριου Φώρου (ΛΣΕΦ), ωσ μϋροσ τησ διαδικαςύασ ολοκλόρωςησ του Ενιαύου
Ευρωπαώκού Ουρανού, θεωρεύται προτεραιότητα για την Κυπριακό Προεδρύα. το πλαύςιο
αυτό, η Προεδρύα θα εργαςτεύ ςε ςτενό ςυνεργαςύα με την Ευρωπαώκό Επιτροπό και τα
Κρϊτη Μϋλη, ώςτε να καταςτόςουν τα ΛΣΕΦ λειτουργικϊ, βελτιώνοντασ ϋτςι τισ επιδόςεισ
των αερομεταφορών, με την υιοθϋτηςη μιασ λεπτομερούσ ςειρϊσ κανόνων, κριτηρύων
επύδοςησ και οδηγιών επύ των ΛΣΕΦ.
Η βελτύωςη τησ ποιότητασ και τησ αποτελεςματικότητασ των κοινοτικών αερολιμϋνων εύναι
μια ςημαντικό πτυχό τησ ευρωπαώκόσ πολιτικόσ για την πολιτικό αεροπορύα. Η Προεδρύα θα
επιδιώξει να ςημειώςει πρόοδο ςτισ διαπραγματεύςεισ με το Ευρωπαώκό Κοινοβούλιο,
ςχετικϊ με τη νομοθετικό δϋςμη για τουσ αερολιμϋνεσ, η οπούα αποςκοπεύ ςτη βελτύωςη
τησ ποιότητασ λειτουργύασ των αερολιμϋνων, τη μεύωςη των επιπτώςεων του
θορύβου γύρω από αυτούσ και την καλύτερη αξιοπούηςη τησ χωρητικότητϊσ τουσ.
Η Προεδρύα, ςε ςτενό ςυνεργαςύα με την Ευρωπαώκό Επιτροπό, θα προωθόςει τισ εργαςύεσ
για την εξωτερικό πολιτικό αερομεταφορών, ιδύωσ όςον αφορϊ τισ επερχόμενεσ ςυμφωνύεσ
ανοικτών ουρανών με τρύτεσ χώρεσ.
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Όςον αφορϊ τισ θαλϊςςιεσ μεταφορϋσ, η Προεδρύα θα δώςει ςημαςύα ςτην προώθηςη τησ
βελτύωςησ των ςυνθηκών εργαςύασ και διαβύωςησ των ναυτικών, για ϋνα πιο αςφαλϋσ και
υπεύθυνο εργατικό δυναμικό, καθώσ και ςε μια κοινωνικϊ υπεύθυνη ναυτιλιακό
βιομηχανύα. το πλαύςιο αυτό, η Προεδρύα θα δώςει ϋμφαςη ςτη μεταφορϊ ςτην κοινοτικό
νομοθεςύα των ςχετικών διατϊξεων τησ ύμβαςησ Ναυτικόσ Εργαςύασ του Διεθνούσ
Οργανιςμού Εργαςύασ (ΔΟΕ), ςε ςχϋςη με τισ υποχρεώςεισ κρατών λιμϋνων και κρατών
ςημαύασ που ϋχουν τα Κρϊτη Μϋλη τησ ΕΕ, μϋςω τησ αναθεώρηςησ τησ
ςχετικόσ Οδηγύασ και μϋςω μιασ νϋασ πρόταςησ για
μια Οδηγύα ςχετικϊ με τισ
αρμοδιότητεσ του κρϊτουσ ςημαύασ.
Σηλεπικοινωνίεσ – η περαιτέρω ανάπτυξη του Χηφιακού Θεματολογίου για την
Ευρώπη
Η Κυπριακό Προεδρύα ςτοχεύει να ςυμβϊλει ςτην ολοκλόρωςη τησ Ενιαύασ Χηφιακόσ
Αγορϊσ η οπούα θα ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την ϊνοδο τησ παραγωγικότητασ κατϊ 4% μϋχρι το
2015.
Η
Προεδρύα θα επικεντρωθεύ,
επύςησ, ςτη
ςυνϋχιςη τησ
εξϋταςησ μιασ
ςειρϊσ
κατευθυντόριων
γραμμών
για τα
Διευρωπαώκϊ
Δύκτυα
ςτον τομϋα
των
τηλεπικοινωνιών, ςτο πλαύςιο τησ Διευκόλυνςησ υνδϋοντασ την Ευρώπη (ΔΕ). Η
ΔΕ αποςκοπεύ ςτο να ςυμβϊλει ςτην επύτευξη των ςτόχων τησ τρατηγικόσ Ευρώπη
2020, δύδοντασ κύνητρα για την ανϊπτυξη τησ επόμενησ γενιϊσ ευρυζωνικόσ υποδομόσ και
υποςτηρύζοντασ αριθμό υποδομών ψηφιακόσ εξυπηρϋτηςησ. Αυξϊνοντασ τισ επενδύςεισ
ςε δύκτυα υψηλόσ ταχύτητασ αποτελεύ μια ευκαιρύα για την ΕΕ να ανακτόςει την
ανταγωνιςτικότητα και να αυξόςει την παραγωγικότητα και την καινοτομύα.
Η Προεδρύα δύνει μεγϊλη ϋμφαςη ςτην αςφϊλεια των δικτύων και των πληροφοριών και θα
ςυνεχύςει τισ εργαςύεσ επύ του Ευρωπαώκού Οργανιςμού για την Αςφϊλεια Δικτύων και
Πληροφοριών (ENISA), καθώσ και θα ξεκινόςει τισ ςυζητόςεισ ςχετικϊ με την
Ευρωπαώκό τρατηγικό για την Αςφϊλεια του Διαδικτύου.
Για την προώθηςη τησ ψηφιακόσ οικονομύασ, εύναι υψύςτησ ςημαςύασ να αυξηθεύ η
εμπιςτοςύνη των πολιτών και των επιχειρόςεων ςτισ επιγραμμικϋσ ςυναλλαγϋσ. Ψσ εκ
τούτου, η Προεδρύα θα εργαςτεύ επύ τησ πρόταςησ για ϋνα πανευρωπαώκό νομοθετικό
πλαύςιο για την εμπιςτοςύνη ςτισ ηλεκτρονικϋσ ςυναλλαγϋσ ςτην εςωτερικό
αγορϊ (ηλεκτρονικό ταυτοπούηςη και ηλεκτρονικό υπογραφό), που θα διευκολύνει τη
χρόςη των δημόςιων και ιδιωτικών επιγραμμικών υπηρεςιών.
Σϋλοσ, η Χηφιακό Ενιαύα Αγορϊ θα τονωθεύ με την εφαρμογό τησ Οδηγύασ για την
περαιτϋρω χρόςη Πληροφοριών του Δημόςιου Σομϋα (ΠΔΣ), που θα εξαςφαλύζει μια κοινό
προςϋγγιςη ςε όλα τα Κρϊτη Μϋλη τησ ΕΕ. Η διαμόρφωςη του νϋου πλαιςύου για την
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περαιτϋρω χρόςη των ΠΔΣ, η οπούα θα ϋχει ςημαντικό θετικό οικονομικό αντύκτυπο, καθώσ
αναμϋνεται να δημιουργόςει νϋεσ επιχειρόςεισ και θϋςεισ εργαςύασ, θα προωθηθεύ κατϊ τη
διϊρκεια τησ Κυπριακόσ Προεδρύασ.
Ϊνασ ανταγωνιςτικόσ και αςφαλήσ τομέασ τησ ενέργειασ
Σηρώντασ τουσ προςανατολιςμούσ του Ευρωπαώκού υμβουλύου του Υεβρουαρύου και
Δεκεμβρύου 2011, η Προεδρύα θα επικεντρωθεύ ςτην ολοκλόρωςη τησ εςωτερικόσ αγορϊσ
για την ενϋργεια και ςτην ενύςχυςη τησ αςφϊλειασ του ενεργειακού εφοδιαςμού τησ
Ευρώπησ, ςχετικϊ με την προώθηςη τησ βιώςιμησ παραγωγόσ και χρόςησ τησ ενϋργειασ,
καθώσ και τη διατόρηςη και την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ τησ Ευρώπησ ςε αυτόν
τον τομϋα.
Η κύρια προτεραιότητα τησ Προεδρύασ εύναι να ςυνεχύςει τισ εργαςύεσ επύ τησ
πρόταςησ Κανονιςμού, ςχετικϊ με τισ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ για τισ Διευρωπαώκϋσ
υποδομϋσ ενϋργειασ, με ςτόχο τη διευκόλυνςη τησ ϋγκαιρησ ϋκδοςόσ του. Ο προτεινόμενοσ
Κανονιςμόσ εύναι ζωτικόσ ςημαςύασ για την επύτευξη των ςτόχων τησ ενεργειακόσ και
κλιματικόσ πολιτικόσ τησ Ϊνωςησ όςον αφορϊ την ολοκλόρωςη τησ εςωτερικόσ αγορϊσ
ενϋργειασ, παρϋχοντασ εγγύηςη ςτην αςφϊλεια του ενεργειακού εφοδιαςμού,
μειώνοντασ τισ εκπομπϋσ θερμοκηπύου, αυξϊνοντασ το μερύδιο των ανανεώςιμων πηγών
ενϋργειασ ςτην τελικό κατανϊλωςη ενϋργειασ και την αύξηςη τησ ενεργειακόσ απόδοςησ.
Σαυτόχρονα, η Ϊνωςη πρϋπει να προετοιμϊςει την υποδομό τησ για την μακροπρόθεςμη
μετϊβαςη προσ μια οικονομύα χαμηλών εκπομπών ϊνθρακα για το 2050.
Η Οδηγύα
για
την Ενεργειακό
Απόδοςη θα ςυμβϊλει
αποφαςιςτικϊ ςτην
επύτευξη του ςτόχου για εξοικονόμηςη ενϋργειασ κατϊ 20% και την πραγματοπούηςη του
ορϊματόσ μασ για μια αποδοτικό αξιοπούηςη των πόρων και οικονομύα χαμηλών εκπομπών
ϊνθρακα μϋχρι το 2050. τον ύδιο τομϋα πολιτικόσ, η Προεδρύα θα ςυνεχύςει το ϋργο για να
εξαςφαλύςει την ϋκδοςη του Κανονιςμού Energy Star για την επιςόμανςη τησ ενεργειακόσ
απόδοςησ του εξοπλιςμού γραφεύου.
Η αςφϊλεια του εφοδιαςμού δεν θα πρϋπει να γύνει εισ βϊροσ τησ προςταςύασ, ανεξϊρτητα
από την πηγό ενϋργειασ. το πλαύςιο αυτό, ο προτεινόμενοσ Κανονιςμόσ για την
Αςφϊλεια των Τπερϊκτιων Δραςτηριοτότων Αναζότηςησ Πετρελαύου και Υυςικού Αερύου,
θα ενιςχύςει την ετοιμότητα και την ικανότητα τησ Ευρώπησ για αντιμετώπιςη
των ςοβαρών ατυχημϊτων που θϋτουν ςε κύνδυνο πρόςωπα και το περιβϊλλον. Ψσ εκ
τούτου, η Προεδρύα θα προωθόςει τισ διαπραγματεύςεισ, ϋτςι ώςτε να διευκολυνθεύ η
ϋγκαιρη ϋκδοςη τησ πρόταςησ.
Οι ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ και η εςωτερικό αγορϊ θα παραμεύνουν ψηλϊ ςτην
ατζϋντα μασ. Παρόλο που βαςικό προώπόθεςη για ϋνα αειφόρο ενεργειακό ςύςτημα μετϊ το
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2020, αποτελεύ ϋνα μεγαλύτερο μερύδιο των ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ, δεν ϋχει ακόμη
εντοπιςτεύ ο τρόποσ για να προχωρόςουμε. Προσ το ςκοπό αυτό, η Κυπριακό
Προεδρύα θα διαςφαλύςει ότι το υμβούλιο θα εξετϊςει προςεκτικϊ την Ανακούνωςη τησ
Επιτροπόσ για την τρατηγικό των Ανανεώςιμων Πηγών Ενϋργειασ και ότι θα υιοθετηθούν
υμπερϊςματα προσ το ςκοπό αυτό. Ενόψει τησ προθεςμύασ για την ολοκλόρωςη τησ
εςωτερικόσ αγορϊσ, το υμβούλιο θα προβεύ ςε απολογιςμό και θα υποβϊλει ϋκθεςη προσ
το Ευρωπαώκό υμβούλιο, ςχετικϊ με την πρόοδο ςτην επύτευξη μιασ πλόρωσ
λειτουργούςασ και διαςυνδεδεμϋνησ εςωτερικόσ αγορϊσ ενϋργειασ.
Αναγνωρύζοντασ ότι η Εξωτερικό Ενεργειακό Πολιτικό τησ ΕΕ πρϋπει να λαμβϊνει υπόψη τισ
αρχϋσ τησ αλληλεγγύησ, τησ διαφϊνειασ, τησ επικουρικότητασ, τησ ςυνεργαςύασ, καθώσ
και τησ αμοιβαιότητασ μεταξύ των κρατών μελών, η Κυπριακό Προεδρύα θα διευκολύνει τη
διαδικαςύα εξεύρεςησ ςυντονιςμϋνων θϋςεων που θα εκφρϊζονται εκτόσ του χώρου τησ ΕΕ,
ςτα
πλαύςια των διεθνών
οργανιςμών ενϋργειασ
και
ςτισ ςυναντόςεισ και
θα
διαςφαλύςει την ενεργό παρακολούθηςη των εν εξελύξει διαπραγματεύςεων για τισ
ενεργειακϋσ ςυμφωνύεσ μεταξύ τησ ΕΕ και τρύτων χωρών. Παρϊλληλα, η Προεδρύα θα
ςυμβϊλει κατϊ αναλογικό τρόπο ςτην ενύςχυςη τησ ςυνοχόσ των εξωτερικών ενεργειακών
ςχϋςεων των κρατών μελών με τουσ ςτόχουσ τησ ενεργειακόσ πολιτικόσ τησ ΕΕ.
Κύριεσ υναντήςεισ Προεδρίασ





Ωτυπη υνϊντηςη Τπουργών Μεταφορών και Σηλεπικοινωνιών – Λευκωςύα, 16-17
Ιουλύου 2012
Ωτυπη υνϊντηςη Τπουργών Ενϋργειασ – Λευκωςύα 17 επτεμβρύου 2012
Ωτυπη υνϊντηςη Διευθυντών Σμημϊτων Πολιτικόσ Αεροπορύασ – Λεμεςόσ, 11-12
Οκτωβρύου 2012
4η Ευρωπαώκό Μϋρα Οδικόσ Αςφϊλειασ – Λευκωςύα, 25 Ιουλύου 2012
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8. Απαςχόληςη, Κοινωνική Πολιτική, Τγεία και Καταναλωτέσ

Η οικονομικό κρύςη εύχε ωσ επακόλουθο δυςμενεύσ/αρνητικϋσ κοινωνικϋσ ςυνϋπειεσ και
προκϊλεςε περαιτϋρω επιδεύνωςη τησ κατϊςταςησ τησ απαςχόληςησ, κυρύωσ για τουσ
νϋουσ. Η κατϊςταςη αυτό ανϋδειξε την ανϊγκη για ενιςχυμϋνη αλληλεγγύη και κοινωνικό
ςυνοχό ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη, ϋνασ ςτόχοσ, ο οπούοσ αποτελεύ προτεραιότητα για την
Κυπριακό Προεδρύα. Η μελλοντικό ανϊπτυξη, ανταγωνιςτικότητα και κοινωνικό ςυνοχό τησ
Ευρώπησ βαςύζονται ςε πολιτικϋσ που ςτοχεύουν ςτην αντιμετώπιςη τησ δημογραφικόσ
πρόκληςησ και ςτην ενδυνϊμωςη τησ αλληλεγγύησ μεταξύ των γενεών, καθώσ και ςτην
ενύςχυςη τησ βιώςιμησ απαςχόληςησ, διαμϋςου, μεταξύ ϊλλων και τησ αξιοπούηςησ όλων
των ευκαιριών απαςχόληςησ.
Οι κοινωνικοοικονομικϋσ και δημογραφικϋσ προκλόςεισ, ειδικότερα, η γόρανςη του
πληθυςμού, ϋχουν οδηγόςει ςτην ϊςκηςη ςημαντικόσ πύεςησ ςτην οικονομύα, ςτην
απαςχόληςη και ςτην κοινωνικό προςταςύα, απειλώντασ τη βιωςιμότητα των
ςυνταξιοδοτικών ςυςτημϊτων και των ςυςτημϊτων υγεύασ, καθώσ και τισ υπϊρχουςεσ
δομϋσ και την προςβαςιμότητα αυτών των ςυςτημϊτων. το πλαύςιο αυτό, η τρατηγικό
Ευρώπη 2020, παρϋχει ευκαιρύεσ αντιμετώπιςησ των προκλόςεων αυτών και ιδύωσ, για την
ενύςχυςη τησ ανϊπτυξησ χωρύσ αποκλειςμούσ.
Η Κυπριακό Προεδρύα θα ςυνεχύςει εντατικϊ τισ εργαςύεσ, ςχετικϊ με την προτεραιότητα
τησ Ϊνωςησ για τη δημιουργύα περιςςότερων και καλύτερων θϋςεων εργαςύασ, την
αναβϊθμιςη των δεξιοτότων και την προώθηςη νϋων δεξιοτότων, με ϋμφαςη ςτη νεολαύα.
τον τομϋα τησ υγεύασ, η ςημαςύα τησ ϋγκαιρησ πρόληψησ των αςθενειών, τησ προςταςύασ
και τησ προαγωγόσ τησ υγεύασ καθ' όλη τη διϊρκεια του κύκλου ζωόσ θα τονιςτεύ, ωσ
προώπόθεςη για τη διαςφϊλιςη μιασ υγιούσ διαδικαςύασ γόρανςησ.
Ενίςχυςη τησ Απαςχόληςησ και Κοινωνικήσ Πολιτικήσ
το πλαύςιο του ςτόχου τησ τρατηγικόσ Ευρώπη 2020 για την απαςχόληςη, η Κυπριακό
Προεδρύα θα ςυνεχύςει τη ςυζότηςη για δημιουργύα βιώςιμων ςυνθηκών για περιςςότερεσ
και καλύτερεσ θϋςεισ εργαςύασ και προσ αυτό την κατεύθυνςη θα διαςφαλύςει την
αποτελεςματικό παρακολούθηςη του Πακϋτου Απαςχόληςησ τησ Επιτροπόσ. Η Προεδρύα
θα καλϋςει τα Κρϊτη Μϋλη να διερευνόςουν περαιτϋρω τρόπουσ ώςτε να αντιμετωπιςτεύ
αποτελεςματικϊ η ενύςχυςη τησ απαςχόληςησ των νϋων. Αυτό η ςυζότηςη θα επικεντρωθεύ,
μεταξύ ϊλλων, ςτην αύξηςη των ευκαιριών κατϊρτιςησ, όπωσ μαθητεύασ και πρακτικόσ
ϊςκηςησ, ςτη βελτύωςη των ςυνθηκών εργαςύασ καθώσ και ςτη ςύζευξη των προςόντων
και των προςδοκιών των νϋων με τισ ανϊγκεσ τησ οικονομύασ και των επιχειρόςεων. ε
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αυτό το πλαύςιο, η Πρωτοβουλύα Ευκαιρύεσ για τουσ νϋουσ θα ληφθεύ υπόψη. Η Προεδρύα θα
προωθόςει ςυμπερϊςματα υμβουλύου ςχετικϊ με την απαςχόληςη.
Σο υμβούλιο θα ςυνεχύςει τισ εργαςύεσ ςχετικϊ με το Πρόγραμμα Κοινωνικόσ Αλλαγόσ και
Καινοτομύασ, 2014-2020, αναλόγωσ των διαπραγματεύςεων για το Πολυετϋσ
Δημοςιονομικό Πλαύςιο, καθώσ και για τον Κανονιςμό για το Ευρωπαώκό Σαμεύο
Προςαρμογόσ για την Παγκοςμιοπούηςη (2014-2020).
το πλαύςιο τησ προώθηςησ τησ επαγγελματικόσ αςφϊλειασ και υγεύασ, η Προεδρύα θα
ςυνεχύςει την εργαςύα για την αναθεώρηςη τησ Οδηγύασ ςχετικϊ με τισ ελϊχιςτεσ
απαιτόςεισ υγεύασ και αςφαλεύασ ςχετικϊ με την ϋκθεςη των εργαζομϋνων ςε
ηλεκτρομαγνητικϊ πεδύα. Επιπλϋον, η Προεδρύα θα προχωρόςει τισ διαπραγματεύςεισ για
την τροποπούηςη των πϋντε Οδηγιών για την Αςφϊλεια και την Τγεύα, που προκύπτουν από
την υιοθϋτηςη των Κανονιςμών για την καταχώριςη, την αξιολόγηςη, την αδειοδότηςη και
τουσ περιοριςμούσ των χημικών ουςιών(REACH) και την ταξινόμηςη, την επιςόμανςη και
τη ςυςκευαςύα ουςιών και μειγμϊτων (CLP).
Η επιτυχύα τησ τρατηγικόσ Ευρώπη 2020 εξαρτϊται από τη ςυμμετοχό ολόκληρησ τησ
κοινωνύασ. Ψσ εκ τούτου, η Κυπριακό Προεδρύα θα εργαςτεύ με ςτόχο την εξαςφϊλιςη τησ
ενεργού ςυμμετοχόσ των κοινωνικών εταύρων, τοπικών αρχών και τησ κοινωνύασ των
πολιτών ςτην εφαρμογό τησ τρατηγικόσ. Ιδιαύτερη ϋμφαςη θα δοθεύ ςτουσ ςτόχουσ τησ
τρατηγικόσ για την απαςχόληςη, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλειςμό, αντλώντασ
από την εμπειρύα καλών πρακτικών ςε εθνικό και ευρωπαώκό επύπεδο.
Η κοινωνικό ςυνοχό εύναι βαςικό διϊςταςη τησ τρατηγικόσ Ευρώπη 2020 και η ενύςχυςό
τησ εύναι ζωτικόσ ςημαςύασ για την οικονομικό ανϊκαμψη και για την κοινωνικό ϋνταξη των
ευϊλωτων ομϊδων του πληθυςμού. Ψσ εκ τούτου, η Προεδρύα θα δώςει ιδιαύτερη ϋμφαςη
ςτην ανϊγκη ενδυνϊμωςησ τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ, καθώσ και ςτη εργαςύα για την ευζωύα
των παιδιών και τη φτώχεια. Ειδικότερα, ϋμφαςη θα δοθεύ ςε όλεσ τισ πτυχϋσ τησ ευζωύασ
των παιδιών, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ ανϊπτυξησ δεικτών για ευζωύα των παιδιών και για
θϋματα όπωσ η ςυμμετοχό, η προςταςύα, η πρόςβαςη ςε επαρκεύσ πόρουσ, υπηρεςύεσ και
ευκαιρύεσ.
Με ςκοπό την ενύςχυςη τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ και ενόψει του Ευρωπαώκού Ϊτουσ για την
Ενεργό Γόρανςη και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών, 2012, η Κυπριακό Προεδρύα θα
προωθόςει τη ςυζότηςη θεμϊτων ςχετικϊ με την ενεργό ςυμμετοχό των πρεςβυτϋρων
ατόμων ςτην κοινωνύα. Παρϊλληλα, θα ςυζητηθεύ και η ενεργόσ ςυμμετοχό τησ κοινωνύασ
των πολιτών ςτη διαμόρφωςη και την εφαρμογό των μϋτρων που ςχετύζονται με την
ενεργό γόρανςη και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών.
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Η ενύςχυςη τησ εμπιςτοςύνησ των πολιτών για τισ διαςυνοριακϋσ δραςτηριότητεσ των
επιχειρόςεων ςτην ενιαύα αγορϊ μπορεύ να προωθηθεύ μϋςω τησ παροχόσ υψηλού επύπεδου
προςταςύασ των δικαιωμϊτων των εργαζομϋνων. το πλαύςιο αυτό, η Προεδρύα θα
προωθόςει τισ εργαςύεσ ςχετικϊ με την πρόταςη Οδηγύασ για την ενύςχυςη τησ προςταςύασ
για τουσ αποςπαςμϋνουσ εργαζόμενουσ, η οπούα εύναι μϋροσ τησ Πρϊξησ για την Ενιαύα
Αγορϊ και θα επιδιώξει πρόοδο ςτον Κανονιςμό για ϊςκηςη του δικαιώματοσ ςε ςυλλογικό
δρϊςη.
Η Προεδρύα θα ςυνεχύςει τισ ςυζητόςεισ για τισ προτϊςεισ Αποφϊςεων του υμβουλύου για
λόψη εντολόσ διαπραγμϊτευςησ με τα υμβούλια ύνδεςησ, αναφορικϊ με τισ υμφωνύεσ
ύνδεςησ Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ με την Αλβανύα, την Σουρκύα, το Μαυροβούνιο και το αν
Μαρύνο.
Ψσ ςυνϋχεια τησ Πλατφόρμασ Δρϊςησ του Πεκύνου των Ηνωμϋνων Εθνών, η Προεδρύα θα
εργαςτεύ για τουσ δεύκτεσ για την Καταπολϋμηςη τησ Βύασ ενϊντια ςτισ Γυναύκεσ με ϋμφαςη
ςτισ υπηρεςύεσ ςτόριξησ θυμϊτων. Η Προεδρύα θα ενθαρρύνει, επύςησ, την ανταλλαγό
καλών πρακτικών μεταξύ των Κρατών Μελών για αντιμετώπιςη τησ πρόκληςησ του
χϊςματοσ αμοιβών μεταξύ φύλων. Επύςησ, θα προωθηθεύ η εργαςύα για την αναθεώρηςη
τησ Οδηγύασ ςχετικϊ με την εφαρμογό μϋτρων που αποβλϋπουν ςτη βελτύωςη τησ
αςφϊλειασ και τησ υγεύασ κατϊ την εργαςύα των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουςών
εργαζομϋνων, που ϋχουν γεννόςει πρόςφατα ό θηλϊζουν.
Καλύτερη υγεία για όλουσ
τον τομϋα τησ δημόςιασ υγεύασ, η ετοιμότητα και η αντιμετώπιςη ςοβαρών διαςυνοριακών
απειλών κατϊ τησ υγεύασ χρόζουν βελτύωςησ και, ωσ εκ τούτου, η Κυπριακό Προεδρύα θα
δώςει ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτην αςφϊλεια τησ υγεύασ ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη. Σο υμβούλιο
θα ςυνεχύςει τισ εργαςύεσ του για υιοθϋτηςη τησ πρόταςησ Απόφαςησ για τισ διαςυνοριακϋσ
απειλϋσ κατϊ τησ υγεύασ, που ϋχει ςτόχο την ενδυνϊμωςη των εςωτερικών δομών τησ ΕΕ,
όςον αφορϊ ςτο ςχεδιαςμό ετοιμότητασ και ϋγκαιρησ αντύδραςησ ςε αυτϋσ. Επιπλϋον, η
Προεδρύα θα επικεντρωθεύ ςτην περιφερειακό διϊςταςη τησ αςφϊλειασ τησ υγεύασ και ςτην
ενύςχυςη τησ ικανότητασ, κυρύωσ ςε ςχϋςη με τισ γειτονικϋσ χώρεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ.
Η Προεδρύα θα επιδιώξει τη ςυμφωνύα των κρατών μελών ςτην πρόταςη Κανονιςμού για τη
θϋςπιςη του 3ου Πολυετούσ Προγρϊμματοσ κοινοτικόσ δρϊςησ ςτον τομϋα τησ υγεύασ για
την περύοδο 2014 - 2020, το αναφερόμενο ωσ «Πρόγραμμα Τγεύα για την ανϊπτυξη»,
αναλόγωσ τησ πορεύασ των διαπραγματεύςεων για επύτευξη ςυμφωνύασ για το νϋο
Πολυετϋσ Δημοςιονομικό Πλαύςιο και με βϊςη τουσ ςτόχουσ τησ τρατηγικόσ Ευρώπη 2020
για βιώςιμη και χωρύσ αποκλειςμούσ ανϊπτυξη.
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Επιπρόςθετα, η Κυπριακό Προεδρύα θα αςχοληθεύ με το θϋμα των χρόνιων παθόςεων,
τονύζοντασ το ςημαντικό ρόλο τησ πρόληψησ των αςθενειών, τησ ϋγκαιρησ διϊγνωςησ και
τησ προςταςύασ και προαγωγόσ τησ υγεύασ, μϋςω τησ υιοθϋτηςησ καινοτόμων
προςεγγύςεων παροχόσ φροντύδασ υγεύασ, αλλϊ και αντιμετώπιςησ των καθοριςτικών
παραγόντων υγεύασ. το πλαύςιο αυτό, θα προωθηθεύ η υιοθϋτηςη ςυμπεραςμϊτων
υμβουλύου, τα οπούα θα τονύζουν το ςημαντικό ρόλο τησ εφαρμογόσ προγραμμϊτων
προαγωγόσ ενόσ υγιεινού τρόπου ζωόσ, καθ 'όλη τη διϊρκεια του κύκλου ζωόσ, για
εξαςφϊλιςη υγιούσ γόρανςησ. Σαυτόχρονα, το ςημαντικό θϋμα τησ δωρεϊσ και
μεταμόςχευςησ οργϊνων θα προωθηθεύ εξύςου από την Προεδρύα, μϋςω ςχετικόσ πρόταςησ
για υιοθϋτηςη ςυμπεραςμϊτων υμβουλύου, με βϊςη και το υφιςτϊμενο χϋδιο Δρϊςησ για
τη δωρεϊ και τη μεταμόςχευςη οργϊνων (2009 - 2015).
τον τομϋα των φαρμακευτικών προώόντων, οι κύριοι ςτόχοι τησ Προεδρύασ εύναι η
βελτύωςη τησ ποιότητασ των πληροφοριών που παρϋχονται ςτουσ αςθενεύσ και η θϋςπιςη
καθαρών και διϊφανων διαδικαςιών. Αυτό θα επιδιωχθεύ μϋςω τησ προώθηςησ τησ
ςυζότηςησ των προτϊςεων για την αναθεώρηςη τησ οδηγύασ, ςχετικϊ με τη διαφϊνεια των
μϋτρων που ρυθμύζουν τον καθοριςμό των τιμών των φαρμακευτικών προώόντων και την
αναθεώρηςη τησ οδηγύασ για τισ κλινικϋσ δοκιμϋσ.
τον κρύςιμο τομϋα των ιατροτεχνολογικών προώόντων, τα πρόςφατα περιςτατικϊ με τα
ελαττωματικϊ εμφυτεύματα ςτόθουσ (PIP) και τα μεταλλικϊ εμφυτεύματα ιςχύου τόνιςαν
την ανϊγκη για βελτύωςη του ελϋγχου ςτην παραγωγό των ιατροτεχνολογικών προώόντων
και ςτη διϊθεςό τουσ ςτην αγορϊ. το πλαύςιο αυτό, η Προεδρύα θα τροχοδρομόςει τισ
ςυζητόςεισ για αναθεώρηςη τησ νομοθεςύασ για τα ιατροτεχνολογικϊ προώόντα.
τα διεθνό φόρα, η Προεδρύα θα ςυντονύςει τη θϋςη τησ Ε.Ε. για την 5η Διϊςκεψη των
Μερών τησ ύμβαςησ Πλαύςιο για τον Ϊλεγχο του Καπνού (CoP5 FCTC), η οπούα θα
πραγματοποιηθεύ το Νοϋμβριο του 2012.
Πιο Αςφαλή Σρόφιμα
Δεδομϋνησ τησ ςημαςύασ τησ αςφϊλειασ των τροφύμων και τησ ανϊγκησ για προςταςύα των
πολιτών από πιθανϋσ αςθϋνειεσ που μπορεύ να προκαλούνται από τα τρόφιμα, η Προεδρύα
θα εργαςτεύ για την ολοκλόρωςη των διαπραγματεύςεων για την πρόταςη Κανονιςμού
ςχετικϊ με τα τρόφιμα που προορύζονται για βρϋφη και μικρϊ παιδιϊ και για τα τρόφιμα για
ειδικούσ ιατρικούσ ςκοπούσ.
Κύριεσ δραςτηριότητεσ τησ Προεδρίασ


Ωτυπη υνϊντηςη Τπουργών Απαςχόληςησ, Κοινωνικόσ Πολιτικόσ, Τγεύασ και
Καταναλωτών (EPSCO) – Λευκωςύα, 10- 13 Ιουλύου 2012
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Σελικό υνϋδριο για το Ευρωπαώκό Ϊτοσ Ενεργούσ Γόρανςησ και Αλληλεγγύη μεταξύ
των Γενεών – Λευκωςύα, 10 Δεκεμβρύου 2012
Διϊςκεψη Τψηλού Επιπϋδου για την Yγιό Γόρανςη καθ’ όλη τη διϊρκεια ζωόσ –
Λευκωςύα, 5-6 επτεμβρύου 2012
υνϋδριο Εμπειρογνωμόνων για τισ Διαςυνοριακϋσ Απειλϋσ Τγεύασ, με ϋμφαςη ςτα
Λοιμώδη Νοςόματα – Λευκωςύα, 5 Ιούλιου 2012
υνϋδριο για την Αςφϊλεια και Τγεύα ςτην Απαςχόληςη – Λευκωςύα, 18 Οκτωβρύου
2012
υνϋδριο για την παιδικό φτώχεια και την ευζωύα των παιδιών – Λευκωςύα, 18-19
Οκτώβριου, 2012
υνϋδριο Προεδρύασ για θϋματα νεανικόσ απαςχόληςησ – Λευκωςύα, 22-23 Οκτώβριου
2012
υνϋδριο για την καταπολϋμηςη τησ Βύασ ενϊντια ςτισ γυναύκεσ – Λευκωςύα, 8 – 9
Νοεμβρύου 2012
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9. Περιβάλλον
Σο κοινοτικό κεκτημϋνο για θϋματα περιβϊλλοντοσ, το οπούο εύναι ιδιαύτερα ςημαντικό και
αποτελεύται από αλληλοςυνδεόμενεσ νομοθεςύεσ, πολιτικϋσ και προγρϊμματα, καθορύζει την
πορεύα τησ Ευρώπησ προσ την αειφορύα. Για το λόγο αυτό, εύναι ςημαντικό να διαςφαλιςτεύ
η ακολουθύα και ςυμβατότητα των δημοςιονομικών και οικονομικών ενεργειών με τισ
πολιτικϋσ για την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ και την αειφόρο ανϊπτυξη. Σα
περιβαλλοντικϊ μϋτρα βρύςκονται ςε ςυνεχό εξϋλιξη και μεταςχηματιςμό, λαμβϊνοντασ
υπόψη τισ παγκόςμιεσ προκλόςεισ, τισ ανϊγκεσ και τισ προςδοκύεσ τησ κοινωνύασ, των
πολιτών, καθώσ και νϋα επιςτημονικϊ ςτοιχεύα και την τεχνολογικό πρόοδο.
Παρϊλληλα, η ΕΕ δεςμεύεται ςτισ διεθνεύσ τησ υποχρεώςεισ και εύναι αποφαςιςμϋνη να
ςυνεχύςει να ηγεύται των διεθνών προςπαθειών για την αντιμετώπιςη των αλληλϋνδετων
περιβαλλοντικών κρύςεων τησ εποχόσ μασ. Σο 2012, η διεθνόσ διϊςταςη τησ
περιβαλλοντικόσ πολιτικόσ θα εύναι κυρύαρχη και, επομϋνωσ, η Προεδρύα θα διαςφαλύςει
την αποτελεςματικό εκπροςώπηςη τησ ΕΕ ςε διεθνό βόματα και ςυνϋδρια, ειδικϊ για την
Κλιματικό Αλλαγό και τη Βιολογικό Ποικιλότητα. Ωλλεσ ςημαντικϋσ διεθνεύσ ςυναντόςεισ
περιλαμβϊνουν τη Διεθνό Διϊςκεψη για τη Διαχεύριςη Φημικών, τη Διϊςκεψη των
υμβαλλομϋνων Μερών τησ ύμβαςησ Ramsar για τουσ Τγρότοπουσ, τη Διϊςκεψη των
υμβαλλομϋνων Μερών για το Πρωτόκολλο του Μοντρεϊλ για τισ Ουςύεσ που
καταςτρϋφουν τη ςτιβϊδα του όζοντοσ, τη Διακυβερνητικό Επιτροπό Διαπραγματεύςεων
για τον Τδρϊργυρο και τη Διεθνό Επιτροπό Υαλαινοθηρύασ.
Η Προεδρύα θα δώςει ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτη διαχεύριςη των υδϊτινων πόρων και ςτην
προςαρμογό και το μετριαςμό των επιπτώςεων τησ κλιματικόσ αλλαγόσ, προωθώντασ όςο
το δυνατόν περιςςότερο, τισ ςχετικϋσ πρωτοβουλύεσ.
Αειφόροσ Ανάπτυξη
Η ςυνεχόσ αναζότηςη για ϋνα εναλλακτικό μοντϋλο ανϊπτυξησ, την αειφόρο ανϊπτυξη, ϋχει
αποτελϋςει προτεραιότητα ςτισ παγκόςμιεσ πρωτοβουλύεσ για το 2012. Παρϊ τισ
προςπϊθειεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ για ϋνα πιο φιλόδοξο αποτϋλεςμα, το τελικό κεύμενο
που εγκρύθηκε ςτη Διϊςκεψη για την Αειφόρο Ανϊπτυξη του Ιούνιου 2012 (Ρύο+20)
αποτελεύ πρόκληςη ωσ προσ την εφαρμογό του και προσ τη διαςφϊλιςη ότι το Ρύο+20 θα
ϋχει ωσ αποτϋλεςμα πραγματικό δρϊςη για την αειφόρο ανϊπτυξη, την πρϊςινη οικονομύα
και την εξϊλειψη τησ φτώχειασ. Σο υμβούλιο θα διαχειριςτεύ τα αποτελϋςματα του Ρύο+20
και ςτόχοσ τησ Προεδρύασ εύναι η υιοθϋτηςη ςυμπεραςμϊτων.
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Αποδοτικότητα των πόρων
Σο Ευρωπαώκό υμβούλιο τον περαςμϋνο Μϊρτιο κϊλεςε τα Κρϊτη Μϋλη να επιτύχουν
γρόγορη πρόοδο ςτην εφαρμογό του οδικού χϊρτη για την αποδοτικότητα των πόρων. Ψσ
εκ τούτου, η Κυπριακό Προεδρύα αναγνωρύζει την ανϊγκη για ςυμβολό του υμβουλύου ωσ
προσ τον ςτόχο αυτό. ε αυτϊ τα πλαύςια, η Κυπριακό Προεδρύα θα παρουςιϊςει το θϋμα
ςτο υμβούλιο, με ςτόχο τη ςυμβολό και αποςτολό ενόσ βαςικού μηνύματοσ πολιτικόσ ςτο
Εαρινό υμβούλιο του 2013, με επύκεντρο το «πραςύνιςμα» του Ευρωπαώκού Εξαμόνου του
2013, ςτη βϊςη τησ Ετόςιασ Επιςκόπηςησ Ανϊπτυξησ του 2013, που θα παρουςιαςτεύ από
την Ευρωπαώκό Επιτροπό τον Νοϋμβριο. την ημερόςια διϊταξη του υμβουλύου του
Δεκεμβρύου θα γύνει ςυζότηςη προςανατολιςμού για το θϋμα αυτό.
Κλιματική αλλαγή
Για την αντιμετώπιςη τησ πρόκληςησ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ, η ΕΕ επιβεβαιώνει διαρκώσ
τη δϋςμευςό τησ ςτο Πρωτόκολλο του Κιότο και θα ςυνεχύςει να διαπραγματεύεται ςε
πνεύμα παγκόςμιασ αλληλεγγύησ και κοινόσ ευθύνησ. το πλαύςιο αυτό, η Προεδρύα, ωσ
προτεραιότητα, θα εργαςτεύ για τισ διαπραγματεύςεισ ςχετικϊ με τη διαμόρφωςη και την
επύτευξη ςυμφωνύασ για το πλαύςιο μετϊ το 2012. Σο δεύτερο εξϊμηνο του 2012, οι εν
εξελύξει διαπραγματεύςεισ, ςχετικϊ με το διεθνϋσ καθεςτώσ για την κλιματικό αλλαγό μετϊ
το 2012, θα κορυφωθούν ςτη Διϊςκεψη των Μερών (COP) τησ ύμβαςησ Πλαιςύου για την
Κλιματικό Αλλαγό, ςτο Κατϊρ, τησ οπούασ θα προηγηθούν Τπουργικϋσ ςυνεδρύεσ ςτην
Κορϋα. Σον Οκτώβριο, το υμβούλιο θα υιοθετόςει ςυμπερϊςματα ςχετικϊ με τη
διαπραγματευτικό θϋςη τησ ΕΕ ςτη ςυνϊντηςη τησ Διϊςκεψησ των Μερών, καθώσ και για
ϊλλα θϋματα, που ςχετύζονται με την εφαρμογό των δεςμεύςεών τησ.
Παρϊλληλα, η Προεδρύα θα εργαςτεύ για μια ςυμφωνύα ςχετικϊ με τον προτεινόμενο νϋο
Κανονιςμό, ο οπούοσ ςτοχεύει ςτην αναθεώρηςη των υφιςτϊμενων απαιτόςεων για την
παρακολούθηςη των εκπομπών των αερύων που ςυμβϊλλουν ςτο φαινόμενο του
θερμοκηπύου, αντικατοπτρύζοντασ τη μϋχρι τώρα εμπειρύα και περιλαμβϊνοντασ πρόςθετεσ
υποχρεώςεισ. Επιπλϋον, η Προεδρύα θα επιδιώξει μια πολιτικό ςυμφωνύα, ςχετικϊ με την
ϋνταξη των εκπομπών και απορροφόςεων τϋτοιων αερύων από τη χρόςη γησ, την αλλαγό
χρόςησ γησ και τη δαςοκομύα, ςτισ δεςμεύςεισ για μεύωςη 20% μϋχρι το 2020. Η Κυπριακό
Προεδρύα θα δώςει ϋμφαςη ςτην ενςωμϊτωςη τησ προςαρμογόσ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ ςε
ϊλλεσ πολιτικϋσ. το πλαύςιο αυτό, η Προεδρύα θα προβεύ ςε ανταλλαγό απόψεων για τη
χρηματοδότηςη των μϋτρων προςαρμογόσ.
Επύςησ, θα παρουςιαςτεύ ςτο υμβούλιο η Πρϊςινη Βύβλοσ για τισ θϋςεισ τησ ΕΕ για τη
ςύνθεςη και λειτουργύα τησ Ad-Hoc Ομϊδασ Εργαςύασ για την Πλατφόρμα Ντϋρμπαν
(Durban), η οπούα ϋχει ςυςταθεύ για να προετοιμϊςει μια παγκόςμια δεςμευτικό ςυμφωνύα
για την κλιματικό αλλαγό μϋχρι το 2015.
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Περιβάλλον
Η ανϊγκη για την ολοκληρωμϋνη διαχεύριςη των νερών δεν υπόρξε ποτϋ πιο επιτακτικό από
ότι ςόμερα. Η καλό ποιότητα των νερών εύναι απαραύτητη για την ανθρώπινη υγεύα, το
περιβϊλλον και την αειφόρο ανϊπτυξη. Οι ευρωπαώκού υδϊτινοι πόροι αντιμετωπύζουν
πολλαπλϋσ απειλϋσ, οι οπούεσ πρϋπει να αντιμετωπιςτούν μϋςω μιασ ολοκληρωμϋνησ
προςϋγγιςησ. Παρϊ την πλούςια νομοθεςύα και πολιτικό τησ ΕΕ ςτον τομϋα αυτό, η
αειφόροσ διαχεύριςη των υδϊτινων πόρων εξακολουθεύ να αποτελεύ βαςικό προτεραιότητα
τησ Προεδρύασ. Η παρουςύαςη από την Επιτροπό του "χεδύου για τη διαφύλαξη των
υδϊτινων πόρων ςτην Ευρώπη", το οπούο αποςκοπεύ, μεταξύ ϊλλων, ςτη διαςφϊλιςη τησ
εφαρμογόσ τησ ευρωπαώκόσ πολιτικόσ για το νερό, την ολοκλόρωςη των ςχετικών
πολιτικών και την ενςωμϊτωςη τησ προςαρμογόσ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ ςτισ πρακτικϋσ
διαχεύριςησ των υδϊτων, θα αποτελϋςει θϋμα ςυζότηςησ ςτα πλαύςια προώθηςησ
ςυμπεραςμϊτων ςτο υμβούλιο του Δεκεμβρύου.
Η Κυπριακό Προεδρύα θα εργαςτεύ, επύςησ, για την επύτευξη ςυμφωνύασ ςχετικϊ με τον
κατϊλογο των ουςιών προτεραιότητασ τησ Οδηγύασ για θϋςπιςη πλαιςύου κοινοτικόσ
δρϊςησ ςτον τομϋα τησ πολιτικόσ των νερών.
Η ευρωπαώκό νομοθεςύα και οι πολιτικϋσ για τη βιολογικό ποικιλότητα, τη φυςικό μασ
κληρονομιϊ, παρϋχουν ϋνα ικανοποιητικό πλαύςιο για ενύςχυςη τησ δρϊςησ για τη
διατόρηςη τησ φύςησ. τον εξαιρετικϊ κύριο αυτό τομϋα, θα γύνουν ςημαντικϋσ διεθνεύσ
διαπραγματεύςεισ, ιδιαύτερα κατϊ την 11η Διϊςκεψη των Μερών τησ ύμβαςησ για τη
Βιολογικό Ποικιλότητα, τον Οκτώβριο του 2012, ςτην Ινδύα και τισ ςχετικϋσ ςυναντόςεισ
του Πρωτοκόλλου για τη Βιοαςφϊλεια. Η Προεδρύα θα διαςφαλύςει την αποτελεςματικό
προετοιμαςύα, την ουςιαςτικό εκπροςώπηςη τησ ΕΕ ςτισ διαπραγματεύςεισ και τισ
μετϋπειτα ενϋργειεσ.
Η διαχεύριςη αποβλότων εξακολουθεύ να αποτελεύ καύρια πρόκληςη, αφού η χρόςη των
πόρων και η δημιουργύα αποβλότων εύναι ςυνδεδεμϋνα με τισ οικονομικϋσ δραςτηριότητεσ.
το πλαύςιο αυτό, η Προεδρύα θα ςυνεχύςει την εργαςύα ςτην πρόταςη για τη διϊλυςη των
πλούων, η οπούα αποςκοπεύ ςτη θϋςπιςη αποτελεςματικών κανόνων, που να εξαςφαλύζουν
ότι τα πλούα που ςυνδϋονται με την ΕΕ, από την ϊποψη τησ ςημαύασ ό τησ πλοιοκτηςύασ, θα
διαλύονται ςε αςφαλεύσ και περιβαλλοντικϊ ενδεδειγμϋνεσ εγκαταςτϊςεισ.
Η υποςτόριξη τησ περιβαλλοντικόσ πολιτικόσ θα εμπλουτιςτεύ με ϋνα αριθμό
πρωτοβουλιών. Ο Κανονιςμόσ LIFE+ εύναι το κύριο χρηματοδοτικό εργαλεύο τησ ΕΕ για το
περιβϊλλον. Η πρόταςη για ϋνα νϋο Κανονιςμό για την περύοδο 2014-2020 αποτελεύται από
δύο βαςικϊ μϋρη, το περιβϊλλον και την κλιματικό δρϊςη. Η Προεδρύα θα επιδιώξει να
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πετύχει όςο το δυνατόν περιςςότερη πρόοδο αναφορικϊ με το νϋο κανονιςμό LIFE+, καθώσ
και με την αναθεώρηςη τησ Οδηγύασ για την Εκτύμηςη Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων.
Σο 7ο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικόσ Δρϊςησ αναμϋνεται με μεγϊλο ενδιαφϋρον, δεδομϋνου
ότι θα καθορύςει μια νϋα περιβαλλοντικό ςτρατηγικό, η οπούα θα καθοδηγεύται από ϋνα πιο
μακροπρόθεςμο όραμα για την αντιμετώπιςη τησ ολοϋνα και περιςςότερο αλληλϋνδετησ
φύςησ των περιβαλλοντικών προκλόςεων ςτην ΕΕ, ςτηριγμϋνη και από μϋτρα για την
ενύςχυςη τησ Εφαρμογόσ του Περιβαλλοντικού Δικαύου. Η παρουςύαςη τησ πρόταςησ ςτο
υμβούλιο εύναι δυνατό, ανϊλογα, όμωσ, με τη χρονικό ςτιγμό τησ κατϊθεςησ τησ.
Κύριεσ δραςτηριότητεσ τησ Προεδρίασ
 Ωτυπο υμβούλιο Περιβϊλλοντοσ – Λευκωςύα, 7-8 Ιούλιου 2012
 Διϊςκεψη με θϋμα «χϋδιο για τη διαφύλαξη των υδϊτινων πόρων τησ Ευρώπησ» Λευκωςύα, 26-27 Νοϋμβριου 2012
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10. Παιδεία, Νεολαία, Πολιτιςμόσ και Αθλητιςμόσ
Οι τομεύσ πολιτικόσ, που αφορούν ςτην παιδεύα, τη νεολαύα, τον πολιτιςμό και τον
αθλητιςμό, αποτελούν ςημαντικούσ παρϊγοντεσ για την οικονομικό ανϊπτυξη και
κοινωνικό ςυνοχό ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη, καθώσ επύςησ και για την ευημερύα των
πολιτών. τόχοσ τησ Προεδρύασ εύναι να δοθεύ ϋμφαςη ςτην κοινωνικό διϊςταςη αυτών των
τομϋων πολιτικόσ, μϋςω, μεταξύ ϊλλων, του εκςυγχρονιςμού των ςυςτημϊτων εκπαύδευςησ
και κατϊρτιςησ, τησ παροχόσ πιο ποιοτικόσ και δύκαιησ παιδεύασ, τησ καταπολϋμηςησ του
αναλφαβητιςμού, τησ ενεργού ςυμμετοχόσ των νϋων ςε μια δημοκρατικό ζωό ςτην Ευρώπη,
του ρόλου του αθλητιςμού ςτα πλαύςια τησ Ευρωπαώκόσ ατζϋντασ και τησ ενύςχυςησ τησ
πολιτιςτικόσ διακυβϋρνηςησ.
Η Κυπριακό Προεδρύα θα ςυνεχύςει τισ εργαςύεσ που λαμβϊνουν χώρα ςε αυτούσ τουσ
τομεύσ και θα ςτοχεύςει ςτην προώθηςη των ςχετικών ςτόχων τησ τρατηγικόσ Ευρώπη
2020 και, πιο ςυγκεκριμϋνα, θα επικεντρωθεύ ςτην περαιτϋρω εφαρμογό των
εμβληματικών πρωτοβουλιών «Νεολαύα ςε Κύνηςη» και «Νϋεσ Δεξιότητεσ για Νϋεσ Θϋςεισ
Εργαςύασ».
Κύρια προτεραιότητα για την Προεδρύα θα αποτελϋςει η προώθηςη, ςτο μϋγιςτο βαθμό,
των εργαςιών ςε ςχϋςη με το περιεχόμενο τησ πρόταςησ για το νϋο πρόγραμμα «Ϊραςμοσ
για Όλουσ» 2014-2020, το οπούο ςτοχεύει να ςυμβϊλει ςτην ανϊπτυξη τησ Ϊνωςησ, μϋςω
τησ επϋνδυςησ ςτο ανθρώπινο δυναμικό. Επύςησ, η Προεδρύα θα καταβϊλει προςπϊθεια για
επύτευξη προόδου ςτισ διαπραγματεύςεισ για το πρόγραμμα «Δημιουργικό Ευρώπη», το
οπούο προωθεύ την ανταγωνιςτικότητα του πολιτιςτικού, οπτικοακουςτικού και του
δημιουργικού Σομϋα τησ Ευρώπησ, με την προςαρμογό ςτην ψηφιακό και
παγκοςμιοποιημϋνη εποχό, διαφυλϊςςοντασ, παρϊλληλα, την πολιτιςτικό και γλωςςικό
ποικιλομορφύα τησ Ευρώπησ. Επιπρόςθετα, η Προεδρύα θα παρακολουθόςει την πρόοδο
των ςυζητόςεων ςχετικϊ με το Πρόγραμμα Ευρώπη για τουσ Πολύτεσ.
Προσ ένα ςύγχρονο ςύςτημα εκπαίδευςησ και κατάρτιςησ χωρίσ κοινωνικούσ
αποκλειςμούσ
Ο αλφαβητιςμόσ εύναι ϋνα από τα θϋματα, τα οπούα θα τύχουν διαχεύριςησ κατϊ την
Κυπριακό Προεδρύα. Πολλού νϋοι και ενόλικεσ ςτην Ευρώπη ςτερούνται βαςικών
δεξιοτότων ανϊγνωςησ και γραφόσ, τα οπούα, ωσ αποτϋλεςμα, αποτελούν εμπόδιο για την
εργοδότηςό τουσ, γεγονόσ που πιθανό να οδηγόςει ςε κοινωνικό αποκλειςμό. Η Προεδρύα,
ςτα πλαύςια του ςτρατηγικού πλαιςύου ςυνεργαςύασ «Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη 2020» και
ςε ςυνϊρτηςη με τισ ςχετικϋσ ανακοινώςεισ τησ Επιτροπόσ, θα ειςηγηθεύ την ϋκδοςη
ςυναφών ςυμπεραςμϊτων του υμβουλύου, με ςτόχο την αποτελεςματικό αντιμετώπιςη
του αλφαβητιςμού, μϋςω ποιοτικϊ καλύτερησ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ.
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Η Προεδρύα, θα εςτιϊςει ςτο θϋμα τησ ενδυνϊμωςησ τησ επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ και
κατϊρτιςησ ανϊμεςα ςτουσ νϋουσ και ςτουσ ενόλικεσ, δύνοντασ ϋμφαςη ςτην ιςότητα και
την αριςτεύα ςτην επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη. Επιπρόςθετα, θα προωθηθεύ
η αναθεωρημϋνη ατζϋντα τησ Διαδικαςύασ τησ Κοπεγχϊγησ, εξετϊζοντασ τη δυνατότητα
επϋκταςησ των ευκαιριών και ανϊπτυξησ δεξιοτότων, μϋςω τησ δημιουργύασ ςυνεργιών
μεταξύ τησ Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ και Κατϊρτιςησ, από τη μια, και τησ Ανώτερησ
Εκπαύδευςησ, από την ϊλλη.
τον τομϋα τησ Ανώτερησ Εκπαύδευςησ, θα δοθεύ ϋμφαςη ςτον εκςυγχρονιςμό των
πανεπιςτημύων. Προσ το ςκοπό αυτό, θα δοθεύ ϋμφαςη ςτην διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ και
ςτην διεθνοπούηςη τησ ανώτερησ εκπαύδευςη, ςτα πλαύςια των ςτόχων τησ Ευρωπαώκόσ
Ϊνωςησ, ςε ςχϋςη με τον εκςυγχρονιςμό τησ ανώτερησ εκπαύδευςησ και τησ Διαδικαςύασ
τησ Μπολόνια. Η Προεδρύα θα εςτιαςτεύ ςτην αριςτεύα τησ διδαςκαλύασ και τησ εκμϊθηςησ
ςτην τριτοβϊθμια εκπαύδευςη. Η επύτευξη αριςτεύασ ςτη διδαςκαλύα απαιτεύ αναθεώρηςη
και εκςυγχρονιςμό τησ ανώτερησ εκπαύδευςησ τησ Ευρώπησ, ούτωσ ώςτε να εμπλουτιςτεύ η
διδαςκαλύα, να βελτιωθούν οι εμπειρύεσ εκμϊθηςησ, να υποςτηριχθεύ η εξατομικευμϋνη
μϊθηςη, να διευκολυνθεύ η πρόςβαςη ςτην εξ αποςτϊςεωσ μϊθηςη και ςτην εικονικό
μετακύνηςη, να απλοποιηθούν οι διαδικαςύεσ και να δημιουργηθούν νϋεσ ευκαιρύεσ για
ϋρευνα.
Η Κυπριακό Προεδρύα, ςε ςτενό ςυνεργαςύα με το υμβούλιο και την Επιτροπό, θα
ςυνεχύςει να παρακολουθεύ τα αποτελϋςματα του Ευρωπαώκού Εξαμόνου για τα θϋματα
εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ. Η Κυπριακό Προεδρύα θα προωθόςει, επύςησ, μια ύςταςη
του υμβουλύου για την αναγνώριςη τησ μη επύςημησ και ανεπύςημησ μϊθηςησ.
υμμετοχική Νεολαία
Η ςυμμετοχό των νϋων και η κοινωνικό ενςωμϊτωςη όλησ τησ νεολαύασ,
ςυμπεριλαμβανομϋνων και των νϋων με μεταναςτευτικό υπόβαθρο, θα αποτελϋςει
προτεραιότητα για την Κυπριακό Προεδρύα. Η ςημαςύα τησ ςυμμετοχόσ των νϋων και των
οργανιςμών νεολαύασ, ιδιαύτερα ςτισ διαδικαςύεσ λόψησ αποφϊςεων, θα υπογραμμιςτεύ ωσ
ϋνασ ςημαντικόσ παρϊγοντασ για τη δημιουργύα ολοκληρωμϋνων, δημοκρατικών και
ευημερουςών κοινωνιών. Για το ςκοπό αυτό, θα γύνουν διαβουλεύςεισ μεταξύ των νϋων ςτα
πλαύςια τησ διαδικαςύασ του Διαρθρωμϋνου Διαλόγου. Σο τελικό αποτϋλεςμα τησ
διαδικαςύασ του Διαρθρωμϋνου Διαλόγου θα τεθεύ υπό μορφό ςυμπεραςμϊτων του
υμβουλύου. Ο δεύτεροσ 18-μηνοσ κύκλοσ του Διαρθρωμϋνου Διαλόγου μεταξύ των νϋων και
των οργανιςμών νεολαύασ, «Η υμμετοχό των Νϋων ςτη Δημοκρατικό Ζωό», θα
ολοκληρωθεύ ςτο τϋλοσ του 2012 και ςχετικό Χόφιςμα του υμβουλύου θα υιοθετηθεύ.
Επύςησ, το υμβούλιο θα υιοθετόςει και ψόφιςμα για την Αναφορϊ για την Νεολαύα 2012.
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Αθλητιςμόσ, μια Ευρωπαΰκή Κληρονομιά: η ανάγκη για προςταςία, διάδοςη και
ανάπτυξη
Με την υιοθϋτηςη τησ υνθόκησ τησ Λιςαβόνασ, ο αθλητιςμόσ απϋκτηςε μια νϋα αύςθηςη
ςτην ΕΕ. Οι εργαςύεσ τησ Προεδρύασ ςτα θϋματα του αθλητιςμού θα βαςιςθούν ςτο
Πρόγραμμα Εργαςύασ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ για τον Αθλητιςμό, το οπούο υιοθετόθηκε το
Μϊιο του 2011 και θα δοθεύ ϋμφαςη ςτο ρόλο του αθλητιςμού για την ενεργό γόρανςη,
δεδομϋνου του γεγονότοσ ότι το 2012 εύναι το Ϊτοσ Ενεργού Γόρανςησ και Αλληλεγγύησ
μεταξύ των Γενεών.
Η Προεδρύα θα εςτιϊςει τισ εργαςύεσ του υμβουλύου ςτο θϋμα του αθλητιςμού και υγεύα
και ςτισ βαςιςμϋνεσ ςε δεδομϋνα πολιτικϋσ αθλητιςμού, υπογραμμύζοντασ το δυναμικό ρόλο
του αθλητιςμού για την επύτευξη των ςτόχων τησ τρατηγικόσ Ευρώπη 2020. Επιπρόςθετα,
η Προεδρύα θα ςυντονύςει τισ θϋςεισ τησ Ϊνωςησ κατϊ την αναθεώρηςη των Διεθνών
Προτύπων του Διεθνούσ Οργανιςμού Κατϊ του Ντόπινγκ.
Δίνοντασ έμφαςη ςτην κοινωνική διάςταςη και τη δημόςια αξία του Πολιτιςμού
τον τομϋα του πολιτιςμού, η Κυπριακό Προεδρύα θα εργαςτεύ για την προβολό των
ςχϋςεων μεταξύ τησ τρατηγικόσ Ευρώπη 2020 και του πολιτιςμού. Η Προεδρύα θα
ςτοχεύςει ςτην περαιτϋρω προώθηςη των ςτρατηγικών ςτόχων τησ Ευρωπαώκόσ ατζϋντασ
για τον πολιτιςμό και ςτην ενύςχυςη τησ πολιτιςτικόσ ϋρευνασ – καθώσ θα ενδυναμώςει τη
δικτύωςη μεταξύ των ερευνητών ςε θϋματα πολιτιςτικόσ πολιτικόσ – και των πολιτικών
βαςιςμϋνων ςε δεδομϋνα, ςτα πλαύςια μιασ ολιςτικόσ προςϋγγιςησ τησ Πολιτιςτικόσ
Διακυβϋρνηςησ. Τπό το φωσ των πιο πϊνω, η Προεδρύα θα ειςηγηθεύ ςχετικϊ
ςυμπερϊςματα του υμβουλύου.
Επιπρόςθετα, η Προεδρύα θα προωθόςει όλεσ τισ ςχετικϋσ διαβουλεύςεισ και θα εργαςτεύ
για την νϋα Απόφαςη για το Πρόγραμμα τησ Ευρωπαώκόσ Πρωτεύουςασ Πολιτιςμού.
Κύριεσ δραςτηριότητεσ τησ Προεδρίασ







Ωτυπη υνϊντηςη Τπουργών για θϋματα Παιδεύασ – Λευκωςύα, 4-5 Οκτωβρύου 2012
Ωτυπη υνϊντηςη Τπουργών για θϋματα Αθλητιςμού – Λευκωςύα, 20-21 επτεμβρύου
2012
Διϊςκεψη Ανώτερων Αξιωματούχων για των Πολιτιςμό – Λευκωςύα, 28-29 Αυγούςτου
2012
υνϋδριο για τον Αλφαβητιςμό – Λευκωςύα, 5-6 επτεμβρύου 2012
Ευρωπαώκό υνϋδριο για τη Νεολαύα – Λευκωςύα, 11-13 επτεμβρύου 2012
Ευρωπαώκό Υόρουμ για τον Αθλητιςμό – Λευκωςύα, 19-20 επτεμβρύου 2012
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