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Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές,
Κυρία Πρόεδρε,
Κύριοι Αντιπρόεδροι και μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ITRE,
Κυρίες - Κύριοι,
Η σημερινή παρουσία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, συγκεκριμένα, ενώπιον της
Επιτροπής ΙΤΡΕ δίνει συνέχεια στην καθιερωμένη πρακτική να ενημερώνεστε από την
Προεδρία του Συμβουλίου για τις προτεραιότητες και δράσεις που αναλαμβάνει να
προωθήσει κατά τη διάρκεια της εξάμηνης θητείας της στα θέματα Βιομηχανίας,
Επιχειρηματικότητας και Ενέργειας.

Όμως, πολύ πέραν της ανταπόκρισης μου σε καθιερωμένες πρακτικές, η εδώ παρουσία μου
είναι δηλωτική πράξη του σεβασμού μου απέναντι στο θεσμό του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει για να καταστεί η ΕΕ
δημοκρατικότερη, για να πλησιάσει περισσότερο και να αφουγκράζεται καλύτερα τους
πολίτες της. Άλλωστε κεντρικό μήνυμα και βασική προσπάθεια της Κυπριακής Προεδρίας
είναι για μια καλύτερη Ευρώπη, πρώτα και κύρια, για τους πολίτες της.

Από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβόνας, έχουν διευρυνθεί οι αρμοδιότητες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συν-νομοθέτης με το Συμβούλιο. Ως η Προεδρία του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλώνουμε την ετοιμότητά μας να συνεργαστούμε
στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να προωθήσουμε με επιτυχία τους
φακέλους που θα διαχειριστούμε το δεύτερο εξάμηνο του 2012 στους τομείς της
αρμοδιότητάς μας σχετικά με τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και την ενέργεια.

Στην αρχική μου αυτή παρέμβαση, συνοπτικά, θα σας παρουσιάσω τις βασικές μας
πολιτικές και τα επιμέρους θέματα που θα διαχειριστούμε κατά τους επόμενους έξη μήνες,
όπως συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του ΤΡΙΟ της Προεδρίας. Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα
να ευχαριστήσω τόσο την Πολωνική, όσο και τη Δανική Προεδρία για τη συνεργασία που
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αναπτύξαμε όλη αυτή την περίοδο, αλλά και να τους συγχαρώ για την επιτυχή διαχείριση
σημαντικών φακέλων που ανέλαβαν.

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ/ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Είναι σημαντικό που η Ευρώπη φαίνεται να πήρε την απόφαση να επιστρέψει και πάλι στην
ανάπτυξη. Και ανάπτυξη σημαίνει, μεταξύ άλλων, προώθηση πολιτικών που ενισχύουν την
επιχειρηματικότητα και ειδικά τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Το θέμα αυτό θα αποτελέσει
τη ναυαρχίδα της Προεδρίας μας στον τομέα της Ανταγωνιστικότητας. Η τρέχουσα
οικονομική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο με μέτρα αυστηρής λιτότητας.

Απαιτούνται, ταυτόχρονα, μέτρα ανάπτυξης και στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων,
που ως γνωστόν αποτελούν το βασικό κορμό της οικονομίας της Ευρώπης, ενθαρρύνουν
την καινοτομία

και δημιουργούν συνθήκες απασχόλησης, συμβάλλοντας έτσι στη

διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κυπριακή Προεδρία και σε συνέχεια της συμφωνίας που επετεύχθη
κατά το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της 30ης Μαΐου 2012, θα προωθήσει την πρόταση
Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση
προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (2014 - 2020) και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη σύγκληση με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αυτό που προέχει κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο είναι να σταλεί από όλα τα αρμόδια
θεσμικά όργανα της Ευρώπης ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα για την ανάγκη ουσιαστικής και
άμεσης στήριξης της επιχειρηματικότητας και ειδικά των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που
αναμφισβήτητα πλήττονται και περισσότερο από την οικονομική κρίση.

Προς την κατεύθυνση αυτή, θα επικεντρωθούμε, παράλληλα, στην ανάδειξη της σημασίας
της επιχειρηματικότητας για τους νέους ανθρώπους, στην καλλιέργεια επιχειρηματικής
κουλτούρας από τις νεαρές ηλικίες, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μεταξύ ειδικών
πληθυσμιακών ομάδων, καθώς και στην παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε έντιμους
επιχειρηματίες, οι οποίοι όμως είχαν την ατυχία να βιώσουν μια χρεοκοπία. Υπό τις
παρούσες οικονομικές συνθήκες, η Ευρώπη χρειάζεται μια νέα γενιά επιχειρηματιών, οι
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οποίοι με την κατάλληλη υποστήριξη, θα μπορούν να αναπτύσσουν και να μετουσιώνουν
τις ιδέες τους σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Το

θέμα της επιχειρηματικότητας θα συζητηθεί διεξοδικά στο άτυπο Συμβούλιο

Ανταγωνιστικότητας που θα πραγματοποιηθεί στην Λευκωσία, στις 18 και 19 Ιουλίου.
Παράλληλα με τις ανωτέρω πρωτοβουλίες, έμφαση θα δοθεί και στην παρακολούθηση της
πορείας εφαρμογής, τόσο από τα Κράτη Μέλη όσο και από την Επιτροπή, της
ολοκληρωμένης πράξης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Small Business Act, μέσω και
της σχετικής έκθεσης που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η Κυπριακή Προεδρία θεωρεί πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ακριβώς τέσσερα χρόνια μετά
την υιοθέτηση της πρωτοβουλίας Small Business Act για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, να
εξετασθεί η πρόοδος που έχει συντελεστεί και να εντοπιστούν οι δράσεις και οι πολιτικές
εκείνες που πρέπει να ενδυναμωθούν περαιτέρω.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, στόχος της Προεδρίας της Κύπρου είναι η
υιοθέτηση πολιτικών συμπερασμάτων για την Επιχειρηματικότητα από το Συμβούλιο
Ανταγωνιστικότητας που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου 2012.

2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Για τον τομέα της Βιομηχανίας, η Κυπριακή Προεδρία θεωρεί ότι είναι επίσης
κεφαλαιώδους σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία στην Ευρώπη. Η
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μπορεί να μειώσει το
κόστος και τις τιμές των προϊόντων, να βελτιώσει τη ποιότητα και να προωθήσει την
καινοτομία, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και
στην αύξηση της παραγωγικότητας, στο σύνολο της οικονομίας.
Η μεταποιητική βιομηχανία και οι συναφείς με αυτήν υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν
περισσότερο από το 50% της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, το 75% των εξαγωγών και
το 80% των ιδιωτικών επενδύσεων Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην κατεύθυνση αυτή υποστηρίζουμε τη νέα βιομηχανική πολιτική, η οποία αποτελεί μια
από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και κατά τη
διάρκεια της Προεδρίας μας σκοπεύουμε να εξετάσουμε την επικείμενη Ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την επισκόπηση της πορείας εφαρμογής της. Η Κυπριακή
Προεδρία θεωρεί πως, υπό το πρίσμα της παρούσας οικονομικής κατάστασης, είναι
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σημαντικό να εντοπιστούν οι επιμέρους προτεραιότητες της βιομηχανικής πολιτικής που
πρέπει να ενισχυθούν, προτείνοντας κατάλληλες τροποποιήσεις ή και βελτιώσεις.

Επίσης, σε τομεακό επίπεδο, θα εξετασθεί η πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες, ο τομέας
της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής καθώς και η
ναυπηγική βιομηχανία.

Στόχος της Προεδρίας είναι η υιοθέτηση σχετικών συμπερασμάτων για τη βιομηχανική
πολιτική στα Συμβούλια Ανταγωνιστικότητας.

Τέλος, να σας ενημερώσω ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα λάβουν χώρα στην
Κύπρο οι παρακάτω εκδηλώσεις, στις οποίες σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε:
Α) Συνέδριο για τα Συνεργατικά Ιδρύματα, 28-29 Σεπτεμβρίου, στη Λευκωσία.
Β) Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρήσεων, 22-24 Οκτωβρίου, στην Πάφο.
Γ) Συνέδριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, 15-16 Νοεμβρίου, στη Λευκωσία.

3. Ενέργεια
Έχοντας αναφερθεί στις προτεραιότητες μας όσον αφορά στον τομέα της Βιομηχανική
πολιτικής να μου επιτρέψετε τώρα να αναφερθώ στις προτεραιότητες μας όσον αφορά
στον τομέα της Ενέργειας.

Η ασφαλής, αειφόρος και οικονομικά προσιτή ενέργεια, η οποία θα συμβάλει στην
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και στην ευφυή, βιώσιμη και χωρίς κοινωνικούς
αποκλεισμούς ανάπτυξη, αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρώπη. Η δράση σε ενωσιακό
επίπεδο μπορεί και πρέπει να προσδώσει προστιθέμενη αξία στο στόχο αυτό και η
Κυπριακή Προεδρία θα αφοσιωθεί στη συνέχιση του σημαντικού έργου που έχει
πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών

και η

διασυνοριακή διασύνδεση των δικτύων είναι ιδιαίτερης σημασίας, προκειμένου να
διασφαλιστεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και η εκδήλωση αλληλεγγύης
μεταξύ των κρατών μελών, η ασφάλεια του εφοδιασμού της Ένωσης, καθώς και η
προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της ανάπτυξης νέων και ανανεώσιμων
μορφών ενέργειας. Η πρόταση κανονισμού σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις
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διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων της
Κυπριακής Προεδρίας. Με δεδομένη την ανάγκη για ταχεία έναρξη συγκεκριμένων έργων
θα συμφωνούσαμε στο στόχο για συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση πριν το τέλος του χρόνου.

Κάτι τέτοιο βέβαια θα ήταν εφικτό αν τηρηθούν κάποια σφιχτά χρονοδιαγράμματα. Προς
αυτή την κατεύθυνση θα βοηθούσε αν η ΙΤΡΕ καταλήξει στις τελικές τροπολογίες το
συντομότερο δυνατό, τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, έτσι που το Συμβούλιο να μπορεί
να αρχίσει να τις εξετάζει. Σημαντικό είναι επίσης για να προλάβουμε τα
χρονοδιαγράμματα είναι να μην υπάρξουν καθυστερήσεις που θα οφείλονται στις
παράλληλες συζητήσεις επί του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και της
Διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη. Ευθύνη όλων μας είναι να παραδώσουμε έγκαιρα
τους κανόνες και το ρυθμιστικό πλαίσιο που θα διέπει την ανάπτυξη των ενεργειακών
υποδομών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και να διασφαλίσουμε την επίτευξη των στόχων
που από κοινού έχουμε θέσει για 20% μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, 20%
αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση
ενέργειας και αύξηση του ποσοστού ενεργειακής απόδοσης σε 20%.

Η Ένωση έχει συμφέρον να διατηρήσει την εγχώρια παραγωγή πετρελαίου και φυσικού
αερίου για λόγους ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, καθώς και για τη διατήρηση
των θέσεων εργασίας και των επιχειρηματικών ευκαιριών της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Παρά το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η πλήρης εξάλειψη των κινδύνων από τις
περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου των
υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων, θα πρέπει να κατοχυρώνεται η ασφάλεια
και η ακεραιότητα των εργασιών και η μέγιστη προστασία των ευρωπαίων πολιτών και του
περιβάλλοντος. Η Κυπριακή Προεδρία έχει θέσει τον προτεινόμενο κανονισμό για την
ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής
πετρελαίου και φυσικού αερίου στις προτεραιότητες της. Θα επιδιώξουμε πρόοδο στις
συζητήσεις εντός του Συμβουλίου, καθώς και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου η έναρξη
των διαπραγματεύσεων διαφαίνεται εφικτή.

Ενημερωτικά να προσθέσω, πως το θέμα αυτό, όπως και η ασφάλεια της ενεργειακής
τροφοδοσίας της ΕΕ, θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης Υπουργικής Διάσκεψης που
διοργανώνουμε στην Κύπρο στις 9 Νοεμβρίου, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
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με τη συμμετοχή των ΚΜ και των χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η Μεσόγειος,
όπως γνωρίζουμε είναι μια κλειστή θάλασσα. Συνεπώς για να την προστατέψουμε δεν
αρκεί τα μέτρα που θα λάβουμε ως ΕΕ.

Θα πρέπει σε αυτή την προσπάθεια να εμπλέξουμε και τους γείτονες μας. Στη βάση αυτού
του σκεπτικού οργανώνουμε αυτή τη Διάσκεψη, η οποία ευελπιστούμε να λήξει με την
έκδοση μιας Κοινής Διακήρυξης επί των αρχών, μέτρων και πολιτικών που θα πρέπει να
εφαρμόζουμε για τον περιορισμό των κινδύνων και των ατυχημάτων, αλλά και την
προστασία του περιβάλλοντος όταν επιχειρούνται υπεράκτιες δραστηριότητες αναζήτησης
ή εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Περνώντας σε ένα άλλο θέμα. Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας η Κυπριακή Προεδρία έχει ως στόχο την υιοθέτηση
Συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Πιστεύουμε ότι η περεταίρω αύξηση της συνεισφοράς
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί παράλληλες πολιτικές όπως την προώθηση των
κατάλληλων υποδομών και διασυνδέσεων και την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς
ενέργειας. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στόχος μας είναι να λάβουμε επίσης υπόψη
τις κατευθύνσεις που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ανακοίνωσης της για τον
Ενεργειακό Χάρτη Πορείας 2050.

Για τον χρονικό ορίζοντα πέραν του 2020, η ανακοίνωση αναγνωρίζει ότι χωρίς κατάλληλο
πλαίσιο η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα επιβραδυνθεί, κάτι το οποίο
συμμεριζόμαστε και εμείς. Ως εκ τούτου προτείνουμε να ξεκινήσει η διαδικασία για την
προετοιμασία μελλοντικών επιλογών πολιτικής και οροσήμων για το 2030. Λόγω της
σημασίας του θέματος, όχι μόνο για το Συμβούλιο αλλά και για το Κοινοβούλιο, έχουμε
αποστείλει προσκλήσεις για συμμετοχή και ευρωβουλευτών στην άτυπη συζήτηση που θα
έχουμε στις 17 Σεπτεμβρίου στην Κύπρο.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της 6μηνής μας προεδρίας προσδοκούμε στην επίτευξη
συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί της πρότασης Κανονισμού για το πρόγραμμα
επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου (Energy Star).
Πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα Energy Star, το οποίο ακολουθεί μία Συμφωνία μεταξύ των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συμβάλει στην επίτευξη
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του στόχου 20% εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι το 2020. Παράλληλα, βέβαια, μια σύντομη
κατάληξη επί αυτού του θέματος θα έκλεινε το νομικό κενό που παρατηρείται, δεδομένου
ότι η τρέχουσα συμφωνία έχει λήξει.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεση
σας για ερωτήσεις.
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