Τρίτη 30/10/2012
Χαιρετισμός του Υπουργού Άμυνας
της Κυπριακής Δημοκρατίας,
κ. Δημήτρη Ηλιάδη
Σεμινάριο"On the Road with CSDP", Βρυξέλλες
------------------------------------------------------------------------------------------Σας καλωσορίζω στο σεμινάριο «On the road with CSDP», το οποίο
συνδιοργανώνεται

από

το

Υπουργείο

Άμυνας

της

Κυπριακής

Δημοκρατίας, την Αντιπροσωπεία του Ελεύθερου Κρατιδίου της
Βαυαρίας στην ΕΕ και το Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων Egmont,
στο πλαίσιο της Kυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.
Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο,
αποτελεί μια σημαντική στιγμή και μια μεγάλη πρόκληση. Είμαστε μια
μικρή χώρα και ένα νέο κράτος μέλος. Δεν διαθέτουμε μεγάλο αριθμό
εμπειρογνωμόνων, τεχνοκρατών ή ειδικών ούτε έχουμε προηγούμενη
πείρα. Τίποτε όμως, δεν μας εμποδίζει από το να είμαστε σοβαροί,
υπεύθυνοι και εργατικοί. Να έχουμε ιδέες, εισηγήσεις, προτάσεις. Να
αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες. Να είμαστε δημιουργικοί.
Λειτουργούμε σε πλήρη συνεργασία με την Ύπατη Εκπρόσωπο για
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Bαρόνη
Catherine Ashton, με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης,
καθώς

και

με

όλους

τους

εταίρους

μας.

Εργαζόμαστε

με

αντικειμενικότητα, μετριοπάθεια και στο πνεύμα της συναίνεσης, έτσι
ώστε να εξυπηρετούμε την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας,
προκειμένου να διασφαλισθεί η ειρήνη των Ευρωπαϊκών κρατών και των
λαών της Ευρώπης.
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Η ασφάλεια ήταν και παραμένει πάντοτε ένα αναφαίρετο προνόμιο και
αναμφισβήτητο δικαίωμα. Η ασφάλεια αποτελεί τη βασική προϋπόθεση
για τη διατήρηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της απρόσκοπτης
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
Το Υπουργείο Άμυνας έχει σχεδιάσει τη συνεισφορά του, με γνώμονα
την

προώθηση

των

τρεχόντων

θεμάτων

που

μας

ανησυχούν.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό, με οδηγό την ΚΠΑΑ, το
Υπουργείο οικοδόμησε τη συνεισφορά του στα ακόλουθα αλληλένδετα
επίπεδα: Την ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων της ΕΕ, την
προώθηση της διεθνούς ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στη θαλάσσια
ασφάλεια και τη Μέση Ανατολή, την προώθηση μιας κοινής κουλτούρας
στον τομέα της ΚΠΑΑ και, τέλος, την έκδοση βιβλίων που σχετίζονται με
την ΚΠΑΑ.
Η συνεισφορά μας στα θέματα ασφάλειας και άμυνας, εκτείνεται επίσης
στους τομείς δραστηριότητας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας,
μέσα από την κοινή διοργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων, τόσο στην
Κύπρο, όσο και στις Βρυξέλλες.
Τα προβλήματα στον τομέα της άμυνας, που προκύπτουν από την
οικονομική

κρίση,

αντιμετωπίζονται

με

έξυπνες

και

ευέλικτες

πρωτοβουλίες, όπως είναι αυτές της Γάνδης και της συγκέντρωσης και
διαμοιρασμού (Pooling and Sharing).
Η συλλογική εργασία και η επαγγελματική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας

Εξωτερικής

Δράσης

(EΥΕΔ)

και

του

Ευρωπαϊκού

Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ), θα δημιουργήσει αναμφισβήτητα, από κάθε
άποψη, θετικά αποτελέσματα και θα εξισορροπήσει τους οικονομικούς
και αμυντικούς παράγοντες, στοχεύοντας έτσι στην αποτελεσματική και
αποδοτική διαχείριση των περιορισμένων μας πόρων.
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Λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, η ΕΕ θα πρέπει να
χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμη επιλογή, όπως αυτή της Συγκέντρωσης
και Διαμοιρασμού (Pooling and Sharing), προκειμένου να αμβλυνθούν τα
προβλήματα Δυνατοτήτων, με τον πιο αποδοτικό από πλευράς κόστους
τρόπο. Για τον σκοπό αυτό, και σε στενή συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Άμυνας και το Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων Egmont,
έχουμε διοργανώσει ένα σεμινάριο στις Βρυξέλλες, στις 19 Σεπτεμβρίου
2012, με θέμα: «Innovative European Defence cooperation – Pooling
and Consolidating Demand».
Σε ότι αφορά τη Μέση Ανατολή, παρακολουθούμε όλοι με προσοχή και
αγωνία τις δραματικές αλλαγές που συντελούνται στην περιοχή.
Αυταρχικά καθεστώτα ανατρέπονται και νέες δυνάμεις προβάλλουν στο
προσκήνιο των εσωτερικών εξελίξεων, των πολιτικών ανακατατάξεων
και των περιφερειακών ισορροπιών.
Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα ακολουθήσει την αναταραχή και τις
ανατροπές που συντελούνται.

Διότι αν η ανατροπή των αυταρχικών

καθεστώτων, ακολουθηθεί από άλλα αυταρχικά καθεστώτα, τότε για
ποια «Αραβική Άνοιξη» μιλάμε; Θα οδηγηθούμε από ένα αραβικό
χειμώνα σε ένα άλλο.
Οι εξελίξεις στην περιοχή ενδιαφέρουν και αφορούν την Ε.Ε. για
πολλούς και ευνόητους λόγους, ενώ η γειτονία μας με της χώρες της
περιοχής, καταδεικνύει το βαθμό της αλληλεπίδρασης και του ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος μας.
Η ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει πολυδιάστατες σχέσεις με
τους λαούς της περιοχής: σχέσεις συνεργασίας στην πολιτική, την
οικονομία, την ενέργεια, την ανάπτυξη, την ασφάλεια, τον πολιτισμό, τον
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τουρισμό, την εκπαίδευση, το περιβάλλον κλπ. Ο διάλογος, ο αμοιβαίος
σεβασμός και η κατανόηση αποτελούν χρήσιμα εργαλεία σε αυτήν την
προσπάθεια. Στο πλαίσιο αυτό, η Κύπρος αποτελεί μια αξιόπιστη
γέφυρα μεταξύ της ΕΕ και της Μέσης Ανατολής.
Η ΕΕ μπορεί και πρέπει να υποστηρίξει τους λαούς της περιοχής να
ξεπεράσουν την κρίση, με πολιτικές λύσεις, για να εγκαθιδρύσουν τους
δικούς τους δημοκρατικούς θεσμούς, δημοκρατικές κοινωνίες και
δημοκρατικά κράτη, με σεβασμό στα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα.
Αυτή είναι η πιο στερεή βάση για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη
σταθερότητα στην περιοχή, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.
Στο πλαίσιο αυτό, η Προεδρία μας διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία, στις
2 και 3 Ιουλίου 2012 στη Λευκωσία, σεμινάριο σχετικά με το θέμα αυτό.
Το θέμα συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της Άτυπης Συνάντησης των
Διευθυντών Αμυντικής Πολιτικής της ΕΕ, και είχε επίσης περιληφθεί στην
ημερήσια διάταξη της πρόσφατης Άτυπης Συνόδου των Υπουργών
Άμυνας της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 26 και 27
Σεπτεμβρίου.
Άλλο ένα παγκόσμιο πρόβλημα της εποχής μας αποτελεί ο στρατηγικός
έλεγχος των ωκεανών και η θαλάσσια ασφάλεια. Γι’ αυτό το λόγο, έχουν
τεθεί σε εφαρμογή σε επίπεδο ΕΕ, σημαντικές πολιτικές, δράσεις και
προγράμματα, με σκοπό τη βελτίωση της θαλάσσιας ασφάλειας, η οποία
αποτελεί ήδη μια σημαντική συνιστώσα της στρατηγικής της ΕΕ στον
τομέα της αντιτρομοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί επίσης
ανεπτυγμένες ναυτικές Δυνάμεις, ως μέρος της παγκόσμιας και
περιεκτικής προσέγγισης της, σε μια προσπάθεια καταπολέμησης της
πειρατείας στην περιοχή του Κέρατος της Αφρικής.
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Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου,
κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την
προώθηση θεμάτων που αφορούν τόσο την θαλάσσια ασφάλεια, όσο και
την ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων στον τομέα αυτό. Στις 6
Σεπτεμβρίου διοργανώσαμε στο Παρίσι, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Άμυνας της Γαλλίας, ένα επιτυχημένο σεμινάριο υψηλού επιπέδου για τη
Θαλάσσια Ασφάλεια στη Μεσόγειο και ένα άλλο σεμινάριο στις 18 και 19
Οκτωβρίου, σε συνεργασία με τον ΕΟΑ, σχετικά με τις Ευρωπαϊκές
πρωτοβουλίες στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Το θέμα της πειρατείας στα ύδατα της Σομαλίας και οι δράσεις που
αποφασίσθηκαν πρόσφατα, γύρω από την περιφερειακή θαλάσσια
δυνατότητα στο Κέρας της Αφρικής, θα εξεταστούν με λεπτομέρεια κατά
τη διάρκεια ενός άλλου σεμιναρίου στην Κύπρο, στις 12 και 13
Νοεμβρίου 2012, που διοργανώνεται από την κυπριακή Προεδρία σε
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Είναι
σημαντικό το γεγονός, ότι στο σεμινάριο θα συμμετέχει επίσης και ένας
αριθμός αξιωματούχων από την περιοχή του Κέρατος της Αφρικής.
Η Προεδρία υποστηρίζει επίσης τους στόχους του Ευρωπαϊκού
Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας, κυρίως στον τομέα της κοινής
στρατιωτικής κουλτούρας, μέσω της προώθησης του στρατιωτικού
Erasmus και της ανάληψης μιας πρωτοποριακής πρωτοβουλίας, που
αφορά στη διοργάνωση της «1ης Κοινής Ολυμπιάδας Ασφάλειας και
Άμυνας» μεταξύ των σπουδαστών των στρατιωτικών ακαδημιών των
κρατών μελών της ΕΕ. Η πρόταση που είχε υποβληθεί από την Κύπρο,
εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού
Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας. Η 1η Ολυμπιάδα ολοκληρώθηκε με
επιτυχία τον περασμένο μήνα στην Κύπρο και έλαβε εξαιρετικά σχόλια.
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Επιπρόσθετα, το Υπουργείο θα προχωρήσει με τη δημοσίευση των
μελετών των σπουδαστών που συμμετείχαν στην Ολυμπιάδα, σε βιβλίο
με τίτλο «Ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο της
ΚΠΑΑ», και σε δημοσίευση ενός βιβλιάριου που θα περιλαμβάνει τη
συμβολή του Υπουργείου στην ΚΠΑΑ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιος παράγοντας, προβάλλει ως μια
ήρεμη, πολιτισμένη και αξιόπιστη Δύναμη με πολιτικές και οικονομικές
πρωτοβουλίες καθώς και με πρωτοποριακή παρουσία, στους τομείς της
ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας και αλληλεγγύης.
Η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης εξυπηρετεί την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την
ανάπτυξη

στην Ευρώπη και τον κόσμο. Η πρόσφατη απονομή του

Νόμπελ Ειρήνης στην ΕΕ είναι μια αξιόλογη αναγνώριση του ρόλου της
ΕΕ και ένα σαφές μήνυμα για τις μελλοντικές προοπτικές. Είναι, επίσης,
ένα σημαντικό κίνητρο για την ΕΕ να προχωρήσει προς τα εμπρός με
οδηγό την ΚΠΑΑ.
Το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου, μέσω του προγράμματος και των
πρωτοβουλιών του στο πλαίσιο της Προεδρίας, σε ένα ραγδαία και ριζικά
μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, αποσκοπεί στον καθορισμό των
δυνατοτήτων και των προοπτικών ανάπτυξης της ΚΠΑΑ, για την μετά
Λισαβόνα εποχή.
Έχουμε επικεντρώσει τις προσπάθειες μας στην ανάπτυξη των
στρατιωτικών δυνατοτήτων της ΕΕ, στη διεθνή ασφάλεια, στην
προώθηση μιας κοινής κουλτούρας στον τομέα της ΚΠΑΑ, και στη
δημοσίευση μελετών σχετικά με την ΚΠΑΑ.
Μέσα

από

αυτά

τα

αλληλένδετα

ζητήματα,

προσπαθούμε

να

προωθήσουμε τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και την αμοιβαία
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συνδρομή μεταξύ των κρατών μελών, και να φέρουμε την κοινωνία των
Ευρωπαίων πολιτών πιο κοντά στην ΚΠΑΑ. Με κοινές αντιλήψεις και
κοινές προσπάθειες, θα μπορούσαμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας
στόχους για ένα αισιόδοξο, ειρηνικό και ασφαλές μέλλον.
Με οδηγό την ΚΠΑΑ, μοιραζόμαστε όλοι ένα κοινό όραμα για μια
καλύτερη Ευρώπη και ένα καλύτερο κόσμο. Μοιραζόμαστε επίσης μια
κοινή πεποίθηση, ότι μια καλύτερη Ευρώπη είναι απαραίτητη για ένα
καλύτερο κόσμο.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Αντιπροσωπεία του
Ελεύθερου Κρατιδίου της Βαυαρίας στην ΕΕ και το Βασιλικό Ινστιτούτο
Διεθνών Σχέσεων Egmont για την άριστη συνεργασία και τη φιλοξενία
τους. Επίσης, εκφράζω τη βαθιά μου εκτίμηση προς τους Προεδρεύοντες
και τους ομιλητές για τη σημαντική συμβολή τους.
Σας ευχαριστώ όλους που μας τιμήσατε με την παρουσία σας.
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