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ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΕΟΛΑΙΑ
Καλή σας μέρα. Επιτρέψετε μου να σας καλωσορίσω σε αυτή τη
δεύτερη δημοσιογραφική διάσκεψη του Συμβουλίου η οποία αφορά
τις εργασίες της συνάντησης για τα θέματα Νεολαίας και Αθλητισμού.
Η κυπριακή Προεδρία τοποθέτησε τη νεολαία στην καρδιά των
προτεραιοτήτων της. Επιδιώξαμε να εργαστούμε Προς Μια Καλύτερη
Ευρώπη. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να σημαίνει περισσότερα για
τους πολίτες της και για τον κόσμο, μια πιο αποτελεσματική Ένωση,
που να συνεισφέρει στην αειφόρο ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή
και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, μέσω πιο αποδοτικών και
ολοκληρωμένων προσεγγίσεων. Μια Ένωση που να εργάζεται στη
βάση της αρχής της αλληλεγγύης, με τη δέσμευση για ένα καλύτερο
μέλλον. Όλες οι προσπάθειες θα συνεχίσουν να κατευθύνονται ώστε
οι νεότερες γενιές να κληρονομήσουν μια καλύτερη Ευρώπη.
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Στην παρούσα συγκυρία της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής
κρίσης οι νέοι μας σε όλη σχεδόν την Ευρώπη έχουν επηρεαστεί
αρνητικά. Θέματα όπως η κοινωνική ενσωμάτωση και η συμμετοχή
των νέων βρέθηκαν ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων μας καθόλη
τη διάρκεια των εργασιών της προεδρίας και το όλο θέμα αποτέλεσε
μέρος των τελικών συμπερασμάτων του σημερινού Συμβουλίου
Υπουργών για τα θέματα Νεολαίας. Σημειώνω, επίσης τις συζητήσεις
στο χθεσινό Συμβούλιο Υπουργών Εκπαίδευσης όπου το θέμα της
νεανικής ανεργίας και της συμβολής της εκπαίδευσης στην εξεύρεση
καινοτόμων λύσεων για την αποτελεσματική της αντιμετώπιση πήραν
σημαντικό μέρος των εργασιών.
Η σημερινή ημέρα άρχισε με τον καθιερωμένο Άτυπο Φόρουμ για
το Διαρθρωμένο Διάλογο με τους νέους, στο οποίο παρευρέθηκαν
υψηλού επιπέδου εκπρόσωποι από τα Υπουργεία της Δανίας, της
Ιρλανδίας, της Λιθουανίας, η Γραμματεία του Συμβουλίου, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας
και οι εκπρόσωποι της νεολαίας από τα προαναφερθέντα κράτη
μέλη. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συζητήσουν τα πορίσματα και
τις προκλήσεις του διαλόγου. Το θέμα συζήτησης ήταν η ενίσχυση
της

συμμετοχικότητας

στη

διαδικασία

του Διαρθρωμένου

Διαλόγου και η κοινωνική ενσωμάτωση των νέων.
Στη συνέχεια ακολούθησε η συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών
για θέματα Νεολαίας. Οι στόχοι που είχαν τεθεί από την Κυπριακή
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Προεδρία για τα θέματα Νεολαίας έχουν επιτευχθεί. Συγκεκριμένα, το
Συμβούλιο υιοθέτησε τα ακόλουθα κείμενα:
1. Ψήφισμα σχετικά με την επισκόπηση του διαρθρωμένου διαλόγου
με τους νέους με θέμα τη συμμετοχή των νέων στο δημοκρατικό
βίο στην Ευρώπη.

2. Συμπεράσματα σχετικά με τη συμμετοχή και την κοινωνική
ενσωμάτωση των νέων, με έμφαση σε αυτούς με μεταναστευτικό
υπόβαθρο.
Οι απόψεις των ίδιων των νέων και των οργανώσεων νεολαίας, μέσα
από τις 14 Κοινές Συστάσεις που προέκυψαν από την Ευρωπαϊκή
Σύνοδο Νεολαίας στις 11 – 13 Σεπτεμβρίου στη Λευκωσία έχουν
συνεισφέρει στα δύο πιο πάνω κείμενα.
3. Κοινή έκθεση για το 2012 του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σχετικά με την εφαρμογή του ανανεωμένου πλαισίου ευρωπαϊκής
συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)
Η έκθεση της ΕΕ για τη νεολαία για το 2012, ανάμεσα σε άλλα,
παρουσιάζει νέες στατιστικές σχετικά με το πώς επηρεάστηκε η
κατάσταση των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την οικονομική
κρίση και συνηγορεί υπέρ μιας διατομεακής προσέγγισης σε όλα τα
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επίπεδα όσον αφορά την εφαρμογή του ανανεωμένου πλαισίου
πολιτικής για τη νεολαία.
Σκοπός της σημερινής συζήτησης προσανατολισμού που είχε ως
θέμα

την

Κινητικότητα

και

την

πολυμορφία:

Πώς

θα

εξασφαλίσουμε την κοινωνική ενσωμάτωση; ήταν η ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να καταλήξουμε σε
προτάσεις μέτρων για την ενίσχυση των πολιτικών που βελτιώνουν
την

κοινωνική

ενσωμάτωση

όλων

των

νέων

με

βάση

την

αλληλοκατανόηση και τον σεβασμό.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η Κυπριακή Προεδρία ολοκληρώνει τον κύκλο
των εργασιών της με δύο σημαντικές συναντήσεις στον τομέα του
Αθλητισμού.
Επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι πριν από λίγο είχαμε μία πολύ
ενδιαφέρουσα συνάντηση. Η Κύπρος ως προεδρεύουσα χώρα και με
την παρουσία της Επιτρόπου κας Ανδρούλλας Βασιλείου και
εκπροσώπων του Αθλητικού Κινήματος, συμμετείχαμε στο άτυπο
φόρουμ για τον διαρθρωμένο διάλογο για τον αθλητισμό.
Το βασικό θέμα της συζήτησης μας ήταν η καθιέρωση της
«Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού» ως ετήσιου θεσμού.
Πιστεύουμε ότι η καθιέρωση

μιας τέτοιας πρωτοβουλίας θα

αποτελέσει ένα ισχυρό μέσο για τον προσανατολισμό και την
ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών στον αθλητισμό και στη
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φυσική δραστηριότητα, η οποία πέραν των ωφελημάτων που θα
επιφέρει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, θα συμβάλει και στην
οικονομική ανάπτυξη και στην εργοδότηση στα κράτη μέλη και στην
ΕΕ κατ’ επέκταση.
Με αυτήν την ευκαιρία θα ήθελα ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω
όλους

όσοι

συμμετείχαν

εκπροσώπους

του

στη

αθλητικού

συζήτηση

και

κινήματος,

ιδιαίτερα
για

τις

τους
πολύ

εποικοδομητικές εισηγήσεις και προτάσεις τους οι οποίες θα
ενισχύσουν την προσπάθεια για υλοποίηση της πρωτοβουλίας για
την καθιέρωση της ετήσιας Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού.
Αυτά όσον αφορά το Διαρθρωμένα Διάλογο.

Στη συνεδρία του Συμβουλίου που ακολουθεί, θα
απασχολήσουν

μας

σημαντικά θέματα του αθλητισμού τα οποία

προωθήθηκαν στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας όπως η
στοιχειοθετημένη αθλητική πολιτική, η καταπολέμηση της
χειραγώγησης
συναντήσεων,

των
οι

αποτελεσμάτων

τελευταίες

εξελίξεις

των
στον

αθλητικών
τομέα

της

φαρμακοδιέγερσης, η βελτίωση της υγειάς μέσω της φυσικής
δραστηριότητας αλλά και καθιέρωση της ετήσιας Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Αθλητισμού. Προσδοκούμε σε μια ενδιαφέρουσα και
εποικοδομητική συζήτηση η οποία θα έχει ως στόχο τη δημιουργία
ενός

καλύτερου

αθλητικού

μέλλοντος

στην

Ευρώπη

στην
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προσπάθεια μας να δημιουργήσουμε την Ευρωπαϊκή διάσταση του
αθλητισμού.
Εύχομαι να έχουμε ένα εξίσου παραγωγικό απόγευμα όπως ήταν
όλος ο χρόνος των συναντήσεων μέχρι και τώρα.

Κλείνοντας την αναφορά μου σε αυτή τη δεύτερη και τελική
δημοσιογραφική

διάσκεψη

στις

Βρυξέλλες

θα

ήθελα

να

χρησιμοποιήσω την ευκαιρία που μου δίνετε για να ευχαριστήσω
θερμά όλους τους συνάδελφους υπουργούς, την αγαπητή Επίτροπο
κα Βασιλείου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και τη Γραμματεία του
Συμβουλίου για την αγαστή μας συνεργασία σε όλη αυτή την περίοδο
πριν και κατά της διάρκεια της κυπριακής προεδρίας μέχρι σήμερα.
Απευθύνω, επίσης, ευχαριστίες στο τμήμα μετάφρασης για την
πολύτιμη τους συνεισφορά στην προσπάθεια μας για επικοινωνία και
αμοιβαία κατανόηση. Ευχαριστώ, επίσης, τους συνεργάτες μου στο
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου για την ακούραστη
τους εργασία για επιτυχή διοργάνωση του Συμβουλίου.
Είμαι στη διάθεση σας για ερωτήσεις.
Και πάλι καλή σας μέρα.
Το λόγο έχει η Επίτροπος.
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