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Προσ μια Καλύτερη Ευρώπη
Η Ευρωπαώκό Ένωςη χρειϊζεται να αντεπεξϋλθει πιο δυνατό από την τρϋχουςα
οικονομικό κρύςη και να ενιςχύςει τη θϋςη τησ ςτη διεθνό ςκηνό. όμερα, περιςςότερο
από ποτϋ, εύναι αναγκαύο να εμβαθυνθεύ περιςςότερο η ευρωπαώκό ολοκλόρωςη, να
ενιςχυθεύ η κοινωνικό ςυνοχό και να διαςφαλιςτεύ καλύτερη ποιότητα ζωόσ για τουσ
ευρωπαύουσ πολύτεσ. Εύναι ςημαντικό να ληφθούν μϋτρα λιτότητασ, ώςτε να
επανακτηθεύ η εμπιςτοςύνη ςτην αγορϊ και να διαςφαλιςτεύ η ςταθερότητα.
Παρϊλληλα όμωσ, εύναι επιτακτικό να ληφθούν μϋτρα ώςτε να προωθηθεύ ανϊπτυξη
χωρύσ αποκλειςμούσ και δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ. Η Ένωςη χρειϊζεται να βρεθεύ
πιο κοντϊ ςτουσ πολύτεσ τησ και να τουσ επικοινωνόςει ϋνα μόνυμα ελπύδασ και
αλληλεγγύησ, με κοινωνικό ευαιςθηςύα. Σην ύδια ςτιγμό, η ΕΕ χρειϊζεται να ενιςχύςει
τον διεθνό τησ ρόλο, καθώσ θα βρύςκεται πιο κοντϊ ςτουσ γεύτονεσ τησ. Η κινητόρια
δύναμη για τισ αναγκαύεσ μεταρρυθμύςεισ πρϋπει να εύναι οι θεμελιώδεισ αρχϋσ και αξύεσ
τησ Ένωςησ.
Η Κυπριακό Προεδρύα ςτη βϊςη αυτών των αξιών, θα εργαςτεύ Προσ Μια Καλύτερη
Ευρώπη μια Ευρωπαώκό Ένωςη που να ςημαύνει περιςςότερα για τουσ πολύτεσ τησ και
για τον κόςμο∙ μια πιο αποτελεςματικό Ένωςη, που να ςυνειςφϋρει ςτην αειφόρο
ανϊπτυξη, ςτην κοινωνικό ςυνοχό και ςτη δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ, μϋςω πιο
αποδοτικών και ολοκληρωμϋνων προςεγγύςεων∙ μια Ένωςη που να εργϊζεται ςτη
βϊςη τησ αρχόσ τησ αλληλεγγύησ, με τη δϋςμευςη για ϋνα καλύτερο μϋλλον. Όλεσ οι
προςπϊθειεσ θα κατευθυνθούν ώςτε οι νεότερεσ γενεϋσ κληρονομόςουν μια καλύτερη
Ευρώπη.
Κατϊ την Προεδρύα, η Κύπροσ καλεύται να διαχειριςτεύ ςημαντικϊ θϋματα τησ
‘ευρωπαώκόσ ατζϋντασ’ όπωσ το Πολυετϋσ Δημοςιονομικό Πλαύςιο, για την περύοδο
2014 – 2020. Σο Πολυετϋσ Δημοςιονομικό Πλαύςιο αποτελεύ ευκαιρύα για ςυμφωνύα ςε
ϋνα προώπολογιςμό που θα ςυνειςφϋρει ςτην οικονομικό και αειφόρο ανϊπτυξη,
προωθώντασ αποτελεςματικϋσ πολιτικϋσ, αυξϊνοντασ την ανταγωνιςτικότητα τησ ΕΕ
και δημιουργώντασ περιςςότερεσ ευκαιρύεσ απαςχόληςησ. Εύναι ςημαντικό να
αναγνωριςτούν τα ςτοιχεύα ανϊπτυξησ ςε όλεσ τισ πολιτικϋσ τησ ΕΕ, με ϋμφαςη τουσ
πολύτεσ τησ Ένωςησ.
Προσ μια Καλύτερη Ευρώπη, η Κυπριακό Προεδρύα ϋχει θϋςει τϋςςερισ κύριεσ
προτεραιότητεσ:
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1.

Ευρώπη, πιο αποτελεςματική και βιώςιμη

τόχοσ θα εύναι η προώθηςη αποτελεςματικών πολιτικών που θα οδηγόςουν ςε πιο
αποδοτικό διακυβϋρνηςη, αντιμετωπύζοντασ την αβεβαιότητα και την αςτϊθεια που
προκλόθηκε από την κρύςη. Οι διαπραγματεύςεισ του Πολυετούσ Δημοςιονομικού
Πλαιςίου για την περύοδο 2014 – 2020 θα αποτελϋςουν την κύρια προτεραιότητα τησ
Κυπριακόσ Προεδρύασ. Η Προεδρύα θα εργαςτεύ προσ την ολοκλόρωςη των
διαπραγματεύςεων και τη δημιουργύα ενόσ δύκαιου και αποδοτικού προώπολογιςμού,
που να ςτηρύζει την ανϊπτυξη και να ενιςχύει τισ ευκαιρύεσ απαςχόληςησ. Έμφαςη θα
δοθεύ ςτην ποιότητα των δαπανών, ώςτε οι πολιτικϋσ και τα προγρϊμματα που θα
χρηματοδοτηθούν ςτα πλαύςια του νϋου Πολυετούσ Δημοςιονομικού Πλαιςύου να εύναι
πολιτικϋσ με πραγματικό ευρωπαώκό προςτιθϋμενη αξύα. Οι ςυνϋργειεσ εύναι ιδιαύτερησ
ςημαςύασ και η ςυμπληρωματικότητα με τισ εθνικϋσ πολιτικϋσ πρϋπει να διαςφαλιςτεύ.
τα πλαύςια αυτϊ, η Προεδρύα θα προςπαθόςει επύςησ να πετύχει όςο το δυνατό
περιςςότερη πρόοδο ςτισ διαπραγματεύςεισ του νομοθετικού πλαιςύου αναφορικϊ με
τισ κοινϋσ πολιτικϋσ, όπωσ την Κοινό Γεωργικό Πολιτικό και Κοινό Αλιευτικό Πολιτικό,
την Πολιτικό υνοχόσ και τισ Πολιτικϋσ τησ Έρευνασ και Καινοτομύασ (Ορύζοντασ 2020),
καθώσ και των χρηματοδοτικών προγραμμϊτων για τισ τομεακϋσ πολιτικϋσ.
ε ςυνϋχεια των ςυμπεραςμϊτων του Ευρωπαώκού υμβουλύου τον Υεβρουϊριο 2012,
η Κυπριακό Προεδρύα θα δώςει ϋμφαςη ςτην ενεργειακή πολιτική. Σα Διευρωπαΰκά
Δίκτυα μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενϋργειασ και η Διευκόλυνςη ‘Συνδέοντασ
την Ευρώπη’ εύναι ςημαντικϊ για την Κυπριακό Προεδρύα η υιοθϋτηςη αυτών των
εργαλεύων εύναι ύψιςτησ ςημαςύασ για την προαγωγό τησ ανταγωνιςτικότητασ ςτην
Ευρώπη, βελτιώνοντασ τισ υποδομϋσ και ενιςχύοντασ την οικονομικό, κοινωνικό και
εδαφικό ςυνοχό των Κρατών Μελών. Έμφαςη θα δοθεύ επύςησ ςτην αειφόρο
ανάπτυξη και ςτη ςυνϋχεια μετϊ τη ύνοδο του Ρύο+20. τα πλαύςια τησ τρατηγικόσ
Ευρώπη 2020, θα προωθηθεύ η ποιοτικό πρϊςινη ανϊπτυξη, χωρύσ αποκλειςμούσ, μϋςω
τησ βιώςιμησ διαχείριςησ των πόρων και ειδικότερα του νερού. Εύναι ςημαντικό για
την ΕΕ οι πολιτικϋσ για την κλιματικό αλλαγό, το περιβϊλλον και την ενϋργεια να
εφαρμόζονται με ολοκληρωμϋνο τρόπο. Επιπρόςθετα, η Κυπριακό Προεδρύα
προςβλϋπει ςτην ‘επανενεργοπούηςη’ τησ Ολοκληρωμένησ Θαλάςςιασ Πολιτικήσ, η
οπούα θα αντιμετωπύςει τισ ςχετικϋσ προςκλόςεισ με αποδοτικό και βιώςιμο τρόπο.
2. Ευρώπη, με πιο αποδοτική οικονομία, βαςιςμένη ςτην ανάπτυξη
Η οικονομικό κρύςη ανϋδειξε την ανϊγκη για περιςςότερη αποτελεςματικότητα των
πολιτικών και των μϋτρων τησ Ένωςησ. Η προςϋγγιςη που χρειϊζεται για ανϊκαμψη
των ευρωπαώκών οικονομιών πρϋπει να περιλαμβϊνει τόςο μϋτρα δημοςιονομικόσ
εξυγύανςησ, όςο και μϋτρα για βιώςιμη, οικονομικό ανϊπτυξη.
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Η Προεδρύα θα επιδιώξει να εργαςτεύ για ϋνα νέο ενιςχυμένο πλαίςιο οικονομικήσ
διακυβέρνηςησ και να ενιςχύςει τη δημοςιονομικό εποπτεύα, ώςτε να διαςφαλιςτεύ η
δημοςιονομικό ςταθερότητα. Παρϊλληλα, η ΕΕ χρειϊζεται να ανακϊμψει από την κρύςη
και να τονώςει την ανϊπτυξη. Εν προκειμϋνω, η παρακολούθηςη τησ εφαρμογήσ τησ
Στρατηγικήσ Ευρώπη 2020 εύναι εξύςου ςημαντικό για την Κυπριακό Προεδρύα.
Ύψιςτησ ςημαςύασ αποτελεύ η ενύςχυςη του κανονιςτικού πλαιςύου των
χρηματοπιςτωτικών υπηρεςιών, μϋςω τησ εφαρμογόσ μϋτρων για περιςςότερη
διαφϊνεια ςτην αγορϊ, προςταςύα των καταναλωτών και των επενδυτών και
αποτελεςματικό διαχεύριςη των χρηματοπιςτωτικών κρύςεων. Επιπρόςθετα, με την
ευκαιρύα τησ 20ησ επετεύου τησ Ενιαύασ Αγορϊσ, η Προεδρύα θα προωθόςει την
εμβάθυνςη τησ εςωτερικήσ αγοράσ, μϋςω τησ προώθηςησ ςχετικών πρωτοβουλιών
με ϋμφαςη ςτο ρόλο των Μικρομεςαύων Επιχειρόςεων. Η ενύςχυςη τησ ενιαύασ αγορϊσ
εύναι ςημαντικόσ παρϊγοντασ για την τόνωςη τησ οικονομικόσ ανϊπτυξησ και τησ
ευρωπαώκόσ οικονομύασ. Η Προεδρύα θα προωθόςει, επύςησ, μια αποτελεςματικό ενιαύα
ψηφιακό αγορϊ, ςτα πλαύςια του Ψηφιακού Θεματολογύου για την Ευρώπη.
3. Ευρώπη, που να ςημαίνει περιςςότερα για τουσ πολίτεσ τησ, με
αλληλεγγύη και κοινωνική ςυνοχή
Η Κυπριακό Προεδρύα επιδιώκει να φϋρει την Ευρώπη πιο κοντϊ ςτουσ πολύτεσ τησ,
δύνοντασ ϋμφαςη ςτη νεανική απαςχόληςη, ενόψει και των ανοδικών δεικτών
ανεργύασ ςτουσ νϋουσ ςτην Ένωςη. Επιπρόςθετα, ϋνασ από τουσ κύριουσ ςτόχουσ τησ
Προεδρύασ θα εύναι η δημιουργύα του Κοινού Ευρωπαΰκού Συςτήματοσ Αςύλου
μϋχρι το τϋλοσ του 2012, με την ενύςχυςη τησ ςυνεργαςύασ των κρατών μελών για την
προςταςύα των δικαιωμϊτων όςων ϋχουν ανϊγκη διεθνούσ προςταςύασ.
Η Προεδρύα θα διαχειριςτεύ θϋματα που ςχετύζονται με το Ευρωπαΰκό Έτοσ Ενεργού
Γήρανςησ και Αλληλεγγύησ μεταξύ των Γενεών και θϋματα ςχετικϊ με την υγεία
και την ευημερία των παιδιών, όπωσ η πρόληψη των αςθενειών, η προώθηςη υγιούσ
τρόπου ζωόσ, καθώσ και η πρόληψη και καταπολϋμηςη τησ παιδικόσ φτώχειασ.
Ιδιαύτερη βαρύτητα θα δοθεύ και ςε θϋματα παιδείασ και πολιτιςμού, όπωσ η
προώθηςη του αλφαβητιςμού και η παροχό πιο ποιοτικόσ παιδεύασ και εκπαύδευςησ,
ώςτε να ικανοποιούνται οι ανϊγκεσ τησ αγορϊσ εργαςύασ. Σα ςχετικϊ χρηματοδοτικϊ
προγρϊμματα ςε αυτούσ τουσ τομεύσ εύναι εξύςου ςημαντικϊ. Η Προεδρύα θα δώςει
ϋμφαςη ςτην περαιτϋρω ςυμμετοχό και εμπλοκό των κοινωνικών εταύρων, των ΜΚΟ
και των τοπικών διοικόςεων για τον καθοριςμό και την εφαρμογό τησ τρατηγικόσ
Ευρώπη 2020. Επιπλϋον, το νϋο νομικό πλαύςιο για την προςταςία των προςωπικών
δεδομένων εύναι ακόμα μια προτεραιότητα τησ Κυπριακόσ Προεδρύασ.
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4. Η Ευρώπη ςτον κόςμο και πιο κοντά ςτουσ γείτονέσ τησ
Η Κυπριακό Προεδρύα θα ϋχει ςτενό ςυνεργαςύα με την Ύπατη Εκπρόςωπο τησ
Ένωςησ για θϋματα Εξωτερικόσ Πολιτικόσ και Πολιτικόσ Αςφϊλειασ και την Ευρωπαώκό
Τπηρεςύα Εξωτερικόσ Δρϊςησ, που ϋχουν την ευθύνη για τα θϋματα εξωτερικόσ
πολιτικόσ και αςφϊλειασ, ώςτε να διαςφαλιςτεύ ςυνεκτικότητα και ςυνοχό.
Ιδιαύτερη βαρύτητα θα δοθεύ ςτη νότια διάςταςη τησ Ευρωπαΰκήσ Πολιτικήσ
Γειτνίαςησ, ώςτε να ενιςχυθούν οι ςχϋςεισ με τουσ μεςογειακούσ εταύρουσ,
διαςφαλύζοντασ τον πλουραλιςμό και μια πολύπλευρη ςχϋςη, ώςτε να προωθηθούν
πολλαπλϊ κανϊλια επικοινωνύασ ςε όλουσ τουσ τομεύσ τησ κοινωνύασ. Η Προεδρύα θα
προωθόςει επύςησ όλεσ τισ διαδικαςύεσ για τη διεύρυνςη, καθώσ ιδιαύτερη ςημαςύα θα
δοθεύ ςτην ενύςχυςη τησ επιςιτιςτικήσ αςφάλειασ, αποςκοπώντασ να δοθεύ ϋμφαςη
ςτουσ αναπτυξιακούσ ςτόχουσ τησ ΕΕ, διαςφαλύζοντασ πρόοδο ςτισ δεςμεύςεισ για την
αναπτυξιακό ςυνεργαςύα τησ Ένωςησ.
Η ανϊπτυξη μπορεύ επύςησ να προωθηθεύ μϋςω πιο ενιςχυμϋνησ εξωτερικήσ
εμπορικήσ πολιτικήσ τησ ΕΕ και η Κυπριακό Προεδρύα θα εργαςτεύ προσ αυτό την
κατεύθυνςη.

