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Daha iyi bir Avrupa’ya doğru
Avrupa Birliği, mevcut ekonomik krizden daha sağlam bir şekilde çıkmalı ve uluslarası
arenada yerini sağlamlaştırmalıdır. Bugün Avrupa bütünleşmesinin derinleşmesine,
sosyal uyumun kuvvetlendirilmesine ve Avrupa vatandaşlarının yaşam kalitesinin
arttırılmasına daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Kemer sıkma politikaları piyasaların
güveninin tekrardan kazanılması ve ekonomik istikrarın tesis edilmesi için gereklidir.
Ancak, bu politikalarla beraber gelişimin ve istihdamın önünü açacak olan inisiyatiflerin
alınması gereklidir. Birlik, vatandaşlarıyla olan bağlarını güçlendirmeli, onlara umut ve
dayanışma mesajı göndermeli ve komşularıyla olan bağlarını geliştirmelidir. Gerekli
reformların ana iti gücü Birliğin temel prensipleri ve değerleri olmalıdır.
Bu prensipleri temel alan Kıbrıs Dönem Başkanlığı, Daha İyi Bir Avrupa için çaba sarf
edecek, Avrupa Birliği’nin kendi vatandaşlarıyla ve dünya ile olan bağlarını
kuvvetlendirecek, daha sonuç alıcı bir Avrupa için çalışmalarda bulunacak,
sürdürebilir gelişmeye, sosyal uyuma ve entegre ve efektif politikalarla sosyal
uyumun ve daha çok istihdamın sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Ana hedef daha iyi
bir gelecek için dayanışma ilkesine öncelik veren bir Avrupa Birliği’nin
oluşturulmasıdır. Tüm çabalar gelecek nesiller için daha iyi bir Avrupa’nın
yaratılmasına yöneliktir.
Dönem başkanlığı boyunca, A.B. gündeminin, Çok Yıllı Mali Çerçeve 2014-2020 gibi, kilit
konularıyla alakadar olacaktır. Çok Yıllı Mali Çerçeve gelişime ve sürdürülebilir
kalkınmaya önem veren bir bütçenin kabul edilmesi için bir olanak sağlamakta, sonuç
alıcı politikaların önünü açmakta, A.B.’nin rekabet gücünü arttırmakta ve daha fazla
istihdam imkanı sunmaktadır. A.B. politikalarının hepsinde, Birliğin vatandaşları odaklı
gelişime önem verilmesi büyük önem arz etmektedir.
Daha İyi Bir Avrupa için Program bağlamında Kıbrıs Dönem Başkanlığı dört ana öncelik
belirlemiştir:
1. Avrupa, daha sonuç alıcı ve daha sürdürülebilir
Amacı, daha etkili bir yönetimin önünü açacak olan etkin politikaları desteklemek ve
krizin yarattığı belirsizlik ve istikrarsızlıkla baş etmektir. 2014-2020 dönemi için Çok
Yıllı Mali Çerçeve için müzakere Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın öncelikli hedefidir.
Dönem Başkanlığı müzakerelerin sonuçlandırılması ve kalkınma ve istihdamın
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kuvvetlendirilmesi odaklı, adaletli, efektif bir bütçenin oluşturulması için çaba sarf
edecektir. Harcamaların kısıtlanmasına büyük önem verilecektir. Çok Yıllı Mali Çerçeve
bağlamında maddi olarak desteklenecek olan politikaların ve programların Avrupa
değerlerini gözeteceği noktası daima göz önünde bulundurulacaktır. Sinerjilerin büyük
önemi vardır ve ulusal politikalarla bir bütün olarak ele alınmalıdırlar. Bu bağlamda,
Dönem Başkanlığı, Ortak Tarım ve Balıkçılık Politikaları, Uyum Politikası ve
Araştırma ve Yenilik Politikası (Horizon 202), çeşitli sektörlerdeki finansal
programlarla ile ilgili yasa tasarılarının müzakerelerinde maksimum neticenin elde
edilmesi için çaba sarf edecektir.
Avrupa Konseyi’nin 2012 Şubat’ında aldığı kararlar ışığında, Kıbrıs Dönem Başkanlığı
enerji politikasına odaklanacaktır. Trans – Avrupa Ulaşım Ağı, telekomünikasyon,
enerji, Connecting Europe Tesisi Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın önceliklerindendir. Bu
atılımlar Avrupa’nın rekabet gücünü arttıracak, altyapıları güçlendirecek ve üye
devletlerin ekonomik, sosyal ve bölgesel bütünleşmesini garanti altına alacaktır. Diğer
yandan, Rio + 20 Zirvesi ışığında sürdürebilir kalkınmaya da büyük önem
atfedilecektir. Avrupa 2020 Stratejisi çerçevesinde, özellikle su gibi kaynakların
sürdürülebilir yönetimine ve kapsayıcı ve eşitlikçi yeşil büyümeye öncelik
tanınacaktır. İklim değişikli, çevre ve enerji A.B. politikalarının bütünlükçü bir şekilde
ele alınmaları büyük önem arz etmektedir. Buna ek olarak, Kıbrıs Dönem Başkanlığı,
A.B. Entegre Deniz Politikası’nı tekrardan gündem alacak ve bu alandaki, yeni
sorunlara etkin ve sürdürülebilir bir şekilde çare arayacaktır.
2. Avrupa, daha iyi performanslı, kalkınma odaklı ekonomi
Ekonomik kriz, A.B. için daha sonuç alıcı politikalar ve önlemler ihtiyacını gözler önüne
serdi. Avrupa ekonomilerini kurtarma odaklı yaklaşım, mali konsolidasyon ve
sürdürülebilir ekonomik büyümeyi kapsamalıdır.
Dönem Başkanlığı geliştirilmiş ekonomik çerçeve üzerinde, yönetim ve bütçe
gözetimini göz önünde bulundurarak, ali istikrarı sağlayacak şekilde hareket edecektir.
Buna paralel olarak, A.B.’nin krizden kurtulması ve kalkınma safhasına geçmesi
gerekmektedir. Bu bağlamda, Avrupa 2020 Sratejisi’nin uygulanması Kıbrıs Dönem
Başkanlığı için çok önemlidir.
Finansal faaliyetleri düzenleyici çerçevenin daha şeffaf piyasa için alınacak olan
önlemlerle güçlendirilmesi, tüketicilerin ve yatırımcıların korunması ve finansal
krizlerin efektif bir şekilde yönetilmesi büyük önem arz etmektedir. Diğer yandan, Ortak
Pazar’ın 20. Yıldönümü münasebetiyle, Dönem Başkanlığı, özellikle KOBİ'lerin rolünü
vurgulayarak ve ilgili girişimleri teşvik yoluyla, iç piyasaya derinlik kazandırılmasına
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önem verecek. Ortak Pazar’ın kuvvetlendirilmesi ekonomik kalkınma ve Avrupa
Ekonomi’nin geliştirilmesi için çok önemlidir. Dönem Başkanlığı, ayrıca, Avrupa Dijital
Ajandası çerçevesinde dijital ortak pazarın promosyonunu yürütecektir.
3. Avrupa, vatandaşlarıyla daha alakadar, dayanışmaya ve sosyal uyuma önem
veren
Kıbrıs Dönem Başkanlığı Avrupa’nın kendi vatandaşlarıyla olan bağlarını güçlendirmesi
için çalışacaktır. Birliğin işsizlik oranlarını dikkate alarak, gençlerin istihdamına önem
verecektir. Bunun yanı sıra, Başkanlık, 2012 sonuna dek Ortak Avrupa Sığınma
Sistemi’nin oluşturulmasını hedeflemektedir. Bu bağlamda ana hedef, üye devletler
arasında iş birliğini arttırmak ve uluslararası korumaya muhtaç olanların haklarını
gözetmektir.
Başkanlık, ayrıca Avrupa Aktif Yaşlanma ve Dayanışma, Nesiller Arası Dayanışma
Yılı kapsamında, hastalıkların önlenmesi, sağlıklı yaşam stilinin geliştirilme, çocuk
yoksulluğunun önlenmesi gibi çeşitli konulara odaklanacaktır. Eğitim ve kültür
konularına önem verilecektir. Okur yazar oranının arttırılması, piyasa ihtiyaçlarına
cevap verebilecek nitelikte, daha kaliteli eğitim sunulması önceliklerdendir. Bu
bağlamda ilgili finansal programlar büyük önem taşımaktadır. Dönem Başkanlığı, ayrıca,
sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler gibi sivil partnerlerin Avrupa 2020
Stratejisi’nin uygulanmasına ve geliştirilmesine katılımına önem verecektir. Ayrıca,
kişisel verilerin korunması için yasal çerçeve Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın
önceliklerindendir.
4. Dünyada Avrupa, komşularına daha yakın
Dönem Başkanlığı A.B. Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Dış Eylem Servisi ile
yakın bir işbirliği içinde olacaktır. Bu iki kurum, dış ilişkilerden, savunma konularından
sorumludur ve sürdürülebilir, bütünlükçü politikalar geliştirmektedirler.
Avrupa Komşuluk Politikası’nın güney ayağına özel ilgi gösterilecektir. Bu bağlamda
ana hedef Akdeniz partnerleri arasında ilişkilerin geliştirilmesi, çok sesliliğin, çok
kapsamlı ilişkilerin yaratılması ve toplumun her katmanıyla çok etmenli iletişim
ağlarının kurulmasıdır. Dönem Başkanlığı, ayrıca, Birliğin genişlemesi ve savunmasının
kuvvetlendirilmesi gibi konularla ilgilenecektir. Bu bağlamda ana hedef A.B. kalkınma
hedeflerine öncelik tanımak ve bu bağlamda A.B. adına verilen sözlerin tutulmasıdır.
Kalkınma, A.B.'nin dış ticaret politikası kuvvetlendirilmesi yoluyla da elde edilebilir.
Kıbrıs Dönem Başkanlığı bu hedefe yönelik olarak çalışma yürütecektir.

