Οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς
της Παιδείας, της Νεολαίας, του Πολιτισμού, των Οπτικοακουστικών και
του Αθλητισμού
Παρουσίαση ενώπιον της Επιτροπής Πολιτισμού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γιώργο Δημοσθένους

Έντιμη κυρία Πρόεδρε, Έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας παρέχετε να
παρουσιάσουμε ενώπιον της Επιτροπής σας τις προτεραιότητες της
Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς
της Παιδείας, της Νεολαίας, του Πολιτισμού, των Οπτικοακουστικών και του
Αθλητισμού.
Η Κύπρος αναλαμβάνει για πρώτη φορά την προεδρία του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω από τις συνθήκες και τις συνέπειες της
οικονομικής κρίσης. Οι συνθήκες είναι δύσκολες όχι μόνο για τη Κύπρο, αλλά
και για ολόκληρη την Ευρώπη. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, η Ευρωπαϊκή
Ένωση πρέπει να σταθεί κοντά στους πολίτες. Είναι σημαντικό να
τοποθετήσουμε ξανά

τους πολίτες στο επίκεντρο των πολιτικών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τους μεταφέρουμε ένα δυνατό μήνυμα ελπίδας
και αλληλεγγύης. Παράλληλα, η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει
να αποκατασταθεί, όχι μόνο στις αγορές, αλλά κυρίως στους πολίτες της. Στο
πλαίσιο αυτό η Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί, στο μέτρο του δυνατού, για
μια καλύτερη Ευρώπη.
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ΠΑΙΔΕΙΑ
Νέο πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον
Αθλητισμό
Επιτρέψτε

μου

να

αναφερθώ

επιγραμματικά

στα

θέματα

που

θα

απασχολήσουν την Κυπριακή Προεδρία, ξεκινώντας από το νέο πρόγραμμα
για την Εκπαίδευση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό «Έρασμος για όλους».
Μετά τη μερική γενική συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της
Δανικής Προεδρίας, η Κυπριακή Προεδρία, προτίθεται να ξεκινήσει διάλογο
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο να κατανοήσει τις θέσεις και τις
ανησυχίες των εκλελεγμένων αντιπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
μεγάλη ταύτιση απόψεων που παρατηρούμε μεταξύ των θέσεων του
Συμβουλίου, όπως αυτές εκφράζονται στη μερική γενική προσέγγιση και των
γνωστών, μέχρι τώρα,

θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μας

επιτρέπουν να αισιοδοξούμε ότι σύντομα οι ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν ένα
νέο πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον
αθλητισμό.
Στη μερική γενική προσέγγιση, το Συμβούλιο προσπάθησε να κρατήσει
προσεκτικά κάποιες ισορροπίες, εισάγοντας αριθμό τροποποιήσεων στην
πρόταση όπως:
- διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας για τον τομέα της νεολαίας (μέσω
ενός ξεχωριστού κεφαλαίου για τη Νεολαία (Chapter II. Α), ξεχωριστής
κατανομής στον προϋπολογισμό (Art 13.1.a) και αυξημένη πρόσβαση
σε μη-οργανωμένους νέους (Art.17.1),
- παραχώρηση στα Κράτη Μέλη μεγαλύτερης ευελιξίας όσον αφορά την
εφαρμογή του προγράμματος (Art. 21, 22),
- εγγυήσεις για ελάχιστα επίπεδα δαπανών για κάθε τομέα της
εκπαίδευσης (Art.13.3a),
- διατήρηση στήριξης για τα έξι Ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά ιδρύματα, τα
οποία λαμβάνουν στο παρόν στάδιο χρηματοδότηση μέσα στα πλαίσια
της δράσης Jean Monnet στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (Art.10c),
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- διεύρυνση πρόσβασης για εξασφάλιση της συμμετοχής ατόμων με
ειδικές ανάγκες ή με μειωμένες ευκαιρίες (Art.17.2).
Ταυτόχρονα , το κείμενο διατηρεί τα πλεονεκτήματα της απλοποίησης και των
συνεργειών που υπάρχουν στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αλφαβητισμός (Literacy – Council Conclusions)
Πολλοί νέοι και ενήλικες στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν έλλειψη βασικών
δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής, η οποία αποτελεί εμπόδιο για την
απασχόλησή τους και μπορεί να τους οδηγήσει σε κοινωνικό αποκλεισμό. Η
αντιμετώπιση του προβλήματος του αναλφαβητισμού θα ενισχύσει την
πρόοδο σε πολλούς άλλους τομείς όπως η φτώχεια, η απασχολησιμότητα και
η υγιής διαβίωση.
Η Κυπριακή Προεδρία θα προτείνει συμπεράσματα Συμβουλίου σχετικά με
τον

αλφαβητισμό,

ζητώντας

την

αποτελεσματική

αντιμετώπιση

του

αναλφαβητισμού, μέσω πιο ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα
συμπεράσματα θα βασίζονται στην έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για
τον αλφαβητισμό, των πορισμάτων του πολύ σημαντικού Συνεδρίου για τον
Αλφαβητισμό με θέμα «Αλφαβητισμός για Όλους», που θα πραγματοποιηθεί
στη Λευκωσία στις 5-6 Σεπτεμβρίου, καθώς και στα αποτελέσματα της
συζήτησης που θα έχουμε με τους ομολόγους μου στην Άτυπη Υπουργική
συνάντηση της Λευκωσίας, στις 4-5 Οκτωβρίου.
Η συνεισφορά της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης στην εφαρμογή
της Στρατηγικής

«Ευρώπη

2020»

(Council

Conclusions on the

contribution of Education and Training to the implementation of

the

Europe 2020 strategy)
Η κοινή έκθεση «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020», που εγκρίθηκε από το
Συμβούλιο το Φεβρουάριο, προτείνει μια

στενότερη διασύνδεση των

προτεραιοτήτων του στρατηγικού πλαισίου «Εκπαίδευση και Κατάρτιση
2020» με τους στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στην έκθεση γίνεται
εισήγηση για μια πιο συστηματική αξιολόγηση μεταξύ ομοτίμων σε εθελοντική
βάση.
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Η Κυπριακή Προεδρία θα επιδιώξει να διατηρήσει και να ενισχύσει το ρόλο
που έχει να επιτελέσει η εκπαίδευση και κατάρτιση στην υλοποίηση των
στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Μία δράση που προγραμματίζεται
είναι η διοργάνωση μιας «πιλοτικής άσκησης αξιολόγησης ομοτίμων» σε
συνάντηση Υψηλού Επιπέδου που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες το
Σεπτέμβριο. Μετά την αξιολόγηση αυτή, η Προεδρία προτίθεται να υποβάλει
έκθεση αναφοράς στην Άτυπη Συνάντηση Υπουργών Παιδείας, που θα
πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στη Λευκωσία και ακολούθως να προτείνει
στο Συμβούλιο του Νοεμβρίου την υιοθέτηση συμπερασμάτων, με θέμα τη
συμβολή της εκπαίδευσης στις προκλήσεις της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (Council
Recommendation on the Validation of Non Formal and Informal
Learning)
Υπάρχει ένα τελευταίο θέμα σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση, στο οποίο θα
ήθελα να αναφερθώ σήμερα: την αναμενόμενη πρόταση της Επιτροπής για
την υιοθέτηση Σύστασης από το Συμβούλιο σχετικά με την επικύρωση της μη
τυπικής και άτυπης μάθησης κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.
Το 2006, το Συμβούλιο υιοθέτησε Ψήφισμα για την αναγνώριση της σημασίας
της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στον τομέα της Νεολαίας. Εντούτοις, η
οικονομική κρίση και τα συνακόλουθα υψηλά επίπεδα ανεργίας, ιδιαίτερα
μεταξύ των νέων ατόμων, έχουν δώσει νέα ώθηση στο θέμα. Υπάρχει πλέον,
μια ευρύτερη αναγνώριση της συνεισφοράς που μπορεί να έχει η μη τυπική
και άτυπη μάθηση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενεργό πολιτότητα, την
κοινωνική ενσωμάτωση και την απασχολησιμότητα, ως μέρος της διαδικασίας
της διά βίου μάθησης.
ΝΕΟΛΑΙΑ
Συμμετοχή και κοινωνική ενσωμάτωση των νέων με μεταναστευτικό
υπόβαθρο (Participation and social inclusion of young people with a
migrant background - Council Conclusions)
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Η προτεραιότητα που θα απασχολήσει τον τομέα της Νεολαίας είναι η
συμμετοχή και κοινωνική ενσωμάτωση των νέων με μεταναστευτικό
υπόβαθρο.

Οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης οδηγούν σε

αυξημένη κινητικότητα και τάση για μετανάστευση και συμβάλλουν στην
πολυμορφία που χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Η
συμμετοχή των νέων και των οργανώσεων νεολαίας στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων θα τονισθεί ιδιαίτερα στα συμπεράσματα Συμβουλίου ως
σημαντικός παράγοντας για την προώθηση κοινωνιών που ευημερούν. Θα
υπογραμμιστεί επίσης ο ρόλος της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης, καθώς
και το έργο των διοργανωτών δραστηριοτήτων για νέους και των οργανώσεων
νεολαίας στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των νέων με
λιγότερες ευκαιρίες, και ιδιαίτερα αυτών με μεταναστευτικό υπόβαθρο.
Οι απόψεις των ίδιων των νέων και των οργανώσεων νεολαίας για το θέμα
συλλέγονται

μέσω της

καθιερωμένης

διαδικασίας του

Διαρθρωμένου

Διαλόγου, και θα συζητηθούν στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας στις 11 – 13
Σεπτεμβρίου στη Λευκωσία.

Οι Κοινές Συστάσεις που αναμένεται να

υιοθετηθούν στη συγκεκριμένη Σύνοδο θα συνεισφέρουν στα Συμπεράσματα
Συμβουλίου που ετοιμάζει η Κυπριακή Προεδρία, με στόχο την υιοθέτησή
τους το Νοέμβριο στο Συμβούλιο Υπουργών Νεολαίας.
Ανασκόπηση του δεύτερου κύκλου του Διαρθρωμένου Διαλόγου
(Overview of the second cycle of the Structured Dialogue)
Η διαδικασία του Διαρθρωμένου Διαλόγου αποτελεί το κύριο εργαλείο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καταστεί πραγματικότητα η συμμετοχή της
νεολαίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στόχος είναι στις δημόσιες
διαβουλεύσεις αλλά και στις Ευρωπαϊκές Συνόδους Νεολαίας να συμμετέχει
ένα ευρύ φάσμα νέων και οργανώσεων νεολαίας. Με την Ευρωπαϊκή Σύνοδο
Νεολαίας στη Λευκωσία θα ολοκληρωθεί ο δεκαοκτάμηνος κύκλος του
Διαρθρωμένου Διαλόγου που πραγματοποιείται στα πλαίσια του Τρίο
Προεδρίας μας και έχει ως γενική προτεραιότητα τη Συμμετοχή των Νέων στη
δημοκρατική ζωή της Ευρώπης.

Η Κυπριακή Προεδρία αποσκοπεί στην

υιοθέτηση ψηφίσματος του Συμβουλίου με θέμα την ανασκόπηση αυτού του
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κύκλου του Διαρθρωμένου Διαλόγου, και τη δέσμευση των πολιτικών
προτεραιοτήτων του επόμενου Τρίο Προεδρίας.
Έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Νεολαία (ΕU Youth Report –
Council Conclusions)
Ο Διαρθρωμένος

Διάλογος έχει στενούς δεσμούς με την «Έκθεση της

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Νεολαία», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει
στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2012. Η έκθεση, που αντιστοιχεί στον πρώτο
κύκλο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία, θα αφορά τα
έτη 2010 έως 2012. Θα αξιολογήσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί για την
επίτευξη των γενικών στόχων της πρώτης τριετίας της Στρατηγικής για τη
Νεολαία (2010 – 2018), και θα αναδείξει καλές πρακτικές.
Η έκθεση θα βασιστεί στις εθνικές εκθέσεις που εκπονήθηκαν από τα Κράτη
Μέλη και υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2012,
ενώ θα

ληφθεί υπόψη η διατομεακή προσέγγιση που ακολουθείται στα

θέματα του Τομέα Νεολαίας. Η έκθεση αυτή θα προτείνει νέες συστάσεις
πολιτικής, καθώς και προτεραιότητες για τον επόμενο τριετή κύκλο εργασίας.
Οι συστάσεις πολιτικής είναι πιθανόν να αντανακλούν τις επιπτώσεις της
αυξανόμενης ανεργίας των νέων σε τομείς όπως η κοινωνική ενσωμάτωση, η
υγεία και η ευεξία.
Η υπό αναφορά έκθεση θα εξεταστεί από την Κυπριακή Προεδρία με σκοπό
την υιοθέτησή σχετικών συμπερασμάτων από το Συμβούλιο Υπουργών
Νεολαίας το Νοέμβριο του 2012.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Στη συνέχεια θα αναφερθώ στις προτεραιότητες του τομέα του
Πολιτισμού, ο οποίος αποτελεί για την Ευρώπη δημόσιο αγαθό που
επηρεάζει κάθε πτυχή της σύγχρονης κοινωνίας που ζούμε.
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Ευρώπη για τους Πολίτες (Europe For Citizens)
Εν μέσω της κρίσης που περνάει η Ευρώπη, πρωτοβουλίες όπως το
πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Τέτοιου
είδους προγράμματα, μικρά σε μέγεθος αλλά μεγάλα σε σημασία, μπορούν να
βοηθήσουν στη γεφύρωση των σχέσεων της Ευρώπης και των πολιτών της.
Γι’ αυτούς τους λόγους, το Συμβούλιο θέτει ψηλά στην ατζέντα του το
προτεινόμενο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες». Επί Δανικής
Προεδρίας, στις 10 Μαΐου 2012, το Συμβούλιο κατέληξε ομόφωνα σε μερική
γενική προσέγγιση του προγράμματος. Η προσέγγιση ήταν μερική καθότι δεν
ήταν δυνατό να καλύψει την οικονομική πτυχή, λόγω των διαπραγματεύσεων
που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με το Πολυετές Οικονομικό Πλαίσιο.
Γνωρίζω, βεβαίως, ότι επικρατεί μια ανησυχία στο Κοινοβούλιο, σχετικά με το
είδος της νομοθετικής διαδικασίας που θα εφαρμοστεί για να υιοθετηθεί αυτό
το πρόγραμμα. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα.
Εξάλλου, το σημαντικό για τους πολίτες μας είναι ότι το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι σε θέση να συνεργαστούν ώστε να
παραδώσουν ένα πρόγραμμα μεγάλης συμβολικής σημασίας για τους λαούς
της Ευρώπης.
Η Κυπριακή Προεδρία θα επιδιώξει να συνεργαστεί εποικοδομητικά με το
Κοινοβούλιο και γι’ αυτό το πρόγραμμα, αποσκοπώντας στην προώθησή του.
Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα (European Capital of Culture)
Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας αποτελεί μια από τις
πιο σημαντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του
Πολιτισμού. Η πολύτιμη συμβολή του θεσμού της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας εκτείνεται πέραν της σφαίρας του πολιτισμού. Παρέχει τη
δυνατότητα στις πόλεις να μεταμορφώσουν την πόλη τους και να
διαμορφώσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της.
Η παρούσα διαδικασία για την επιλογή της πόλης που θα φιλοξενήσει τον
θεσμό της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας έχει ισχύ μέχρι το 2019,
και πρέπει να γίνουν σκέψεις για την περαιτέρω διαδικασία για τα έτη 2020 και
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έπειτα. Η Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης νιώθει ιδιαίτερη χαρά
που η πρόταση για την συνέχιση του θεσμού αυτού θα γίνει κατά τη διάρκεια
της θητείας της. Αναμένεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιοποιήσει
την πρόταση πολύ σύντομα. Η Κυπριακή Προεδρία θα αρχίσει τις εργασίες
της για την εν λόγω πρόταση στοχεύοντας σε συγκεκριμένα αποτελέσματα
κατά το Συμβούλιο του Νοεμβρίου.
Πολιτιστική Διακυβέρνηση (The governance of culture in today’s
globalised world – Council Conclusions)
Μια σημαντική προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία στο πεδίο του
πολιτισμού είναι η πολιτιστική διακυβέρνηση.

Η συνεχιζόμενη οικονομική

κρίση ασκεί επιπρόσθετη πίεση στην αποτελεσματική και αποδοτική χρήση
των δημόσιων οικονομικών. Η συγκεκριμένη πρόκληση στη διακυβέρνηση
του πολιτισμού είναι ο εξ ορισμού οριζόντιος χαρακτήρας του πολιτιστικού
τομέα. Έτσι, η πολιτιστική διακυβέρνηση πρέπει να εστιάσει όχι μόνον στην
κινητικότητα των πόρων και του ανθρώπινου κεφαλαίου εντός του τομέα,
αλλά και στην ένταξη του πολιτισμού στο επίκεντρο της δημόσιας πολιτικής.
Συνεπώς, η Κυπριακή Προεδρία θα επιδιώξει την περαιτέρω προώθηση της
κοινωνικής διάστασης του πολιτισμού προσεγγίζοντας ολιστικά τα θέματα της
πολιτιστικής διακυβέρνησης και ενισχύοντας την πολιτιστική έρευνα και τη
στοιχειοθετημένη πολιτική για τον πολιτισμό.
Σε συνέχεια όσων προανέφερα, η Κυπριακή Προεδρία θα προτείνει
Συμπεράσματα

Συμβουλίου

επί

της

πολιτιστικής

διακυβέρνησης

αποσκοπώντας στην υιοθέτησή τους από το Συμβούλιο το Νοέμβριο του
2012. Σε σχέση με το θέμα αυτό θα διοργανωθεί από την Κυπριακή Προεδρία
διάσκεψη στις 28 και 29 Αυγούστου 2012, στη Λευκωσία.
Η έκβαση της εν λόγω διάσκεψης θα αποτελέσει τη βάση για τη διαδικασία
της ετοιμασίας των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου.
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ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στο πλαίσιο των οπτικοακουστικών θεμάτων, η γενική πολιτική προτεραιότητα
της Κυπριακής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δημιουργικού
τομέα με την αποτελεσματική προσαρμογή τους στην ψηφιακή εποχή της
παγκοσμιοποίησης,

με

διασφάλιση

της

ευρωπαϊκής

πολιτιστικής

και

γλωσσικής πολυμορφίας. καθώς και της κοινωνικής συνοχής και προστασίας
των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού όπως τα παιδιά.
Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (Creative Europe)
Αναφορικά με το Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», το Συμβούλιο χάρη
στην εργασία της Δανικής Προεδρίας, μπόρεσε να καταλήξει σε μερική γενική
προσέγγιση, στη συνάντηση της 10ης Μαΐου. Η συμφωνία ήταν μερική
καθόσον δε συμπεριέλαβε τα θέματα που άπτονται του προϋπολογισμού, εν
αναμονή του καθορισμού του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου. Μετά την
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Υπουργών στο Συμβούλιο της 10 ης Μαΐου, η
Κυπριακή Προεδρία πρόκειται να συνεχίσει τη συζήτηση για το «Μηχανισμό
Εγγυημένων Δανείων» προς τους δημιουργικούς και πολιτιστικούς τομείς,
που περιλαμβάνεται στην Πρόταση της Επιτροπής. Η Κυπριακή Προεδρία
προσβλέπει

σε

μία

ανοικτή

και

δημιουργική

συνεργασία

με

το

Ευρωκοινοβούλιο, ώστε να είμαστε σε θέση να ετοιμάσουμε ένα Πρόγραμμα
για τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς που θα προωθεί τη
δημιουργικότητα και την πολιτισμική πολυμορφία. Θα προσφέρει ίσες
δυνατότητες και ευκαιρίες σε όλους και θα διασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ
της εγγενούς και οικονομικής πτυχής του Πολιτισμού.
Καλύτερο Διαδίκτυο για Παιδιά (Better Internet for Children – Council
Conclusions)
Η Κυπριακή Προεδρία έχει θέσει ως στόχο της, μεταξύ άλλων, την κοινωνική
ενσωμάτωση, τη χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και τη βελτίωση της
ποιότητας της ζωής των ευρωπαίων πολιτών. Αυτός θα είναι ο στόχος μας
και στο πλαίσιο της οπτικοακουστικής πολιτικής και ειδικότερα όσον αφορά τη
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χρήση και την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών με τις οποίες
ασχολούνται ολοένα και περισσότερο τα παιδιά και οι νέοι σήμερα.
Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλος ο διαδικτυακός κόσμος είναι ασφαλής για
τα παιδιά μας, και να παρέχουμε υψηλής ποιότητας περιεχόμενο στους νέους,
το οποίο θα επιμορφώνει και θα εγείρει την επαγρύπνηση για τους κινδύνους
που αυξάνονται. Εάν είναι απαραίτητο θα πρέπει να υπάρχει παρέμβαση
κατά του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου. Όπως γνωρίζετε, το
περασμένο Μάιο η Επιτροπή παρουσίασε την προοπτική της συνέχισης της
στρατηγικής στον τομέα του «Safer Internet», με το όνομα «Ευρωπαϊκή
Στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά». Η Κυπριακή Προεδρία
θα προτείνει σχέδιο Συμπερασμάτων, προκειμένου να υιοθετηθεί από το
Συμβούλιο τον προσεχή Νοέμβριο.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Στον τομέα του Αθλητισμού, η Κυπριακή Προεδρία θα ασχοληθεί τόσο με την
κοινωνική όσο και με την οικονομική διάσταση του Αθλητισμού, όπως αυτές
προδιαγράφονται μέσα από τη Λευκή Βίβλο, και θα επικεντρωθεί στα
ακόλουθα τέσσερα θέματα:
Αθλητισμός και Υγεία (Sport and Health - Council Conclusions)
Με δεδομένο την αυξανόμενη καθιστική ζωή των Ευρωπαίων πολιτών, που
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παχυσαρκίας και την αύξηση του μέσου
όρου ζωής στην Ένωση, ο Αθλητισμός μπορεί έμπρακτα να βοηθήσει στη
βελτίωση της υγείας των πολιτών, συνεισφέροντας έτσι στους στόχους της
Στρατηγικής 2020. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Κυπριακή Προεδρία
προσβλέπει στην υιοθέτηση συμπερασμάτων

Συμβουλίου, τα οποία θα

συμβάλουν στη δημιουργία νέας πολιτικής πρωτοβουλίας η οποία θα προάγει
συνακόλουθα την αύξηση της ενασχόλησης των πολιτών με τη φυσική
δραστηριότητα με σκοπό τη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Ιδιαίτερη έμφαση
θα δοθεί στην εφαρμογή μηχανισμού ελέγχου της υλοποίησης των
Ευρωπαϊκών Κατευθυντήριων Οδηγιών για τη Φυσική Δραστηριότητα στα
Κράτη Μέλη, στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των τομέων του
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Αθλητισμού και της Υγείας και τέλος, στη δημιουργία ευκαιριών ενασχόλησης
με τη φυσική δραστηριότητα οι οποίες να σχετίζονται με την ενεργό γήρανση.
Στοιχειοθετημένη αθλητική πολιτική (Evidence-based Sport PolicyCouncil Conclusions)
Τα περιορισμένα στοιχεία που έχουμε σήμερα δείχνουν ότι ο Αθλητισμός
δημιουργεί μεταξύ του 1,5% και 2% της συνολικής προστιθέμενης αξίας, που
παράγει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η οικονομική δυνατότητα του Αθλητισμού
μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη και
ιδιαίτερα την εργοδότηση. Με στόχο την εντατικοποίηση της εργασίας που
ήδη επιτελείται, με την καθοδήγηση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της ΕΕ
«Αθλητισμός και Στατιστική», η Κυπριακή Προεδρία θα προωθήσει την
υιοθέτηση σχετικών συμπερασμάτων

στοχεύοντας να αναδείξει τόσο την

αναγκαιότητα όσο και τη χρησιμότητα της συλλογής στατιστικών στοιχείων για
τον Αθλητισμό από τα Κράτη Μέλη και τη EUROSTAT.
Στημένοι αγώνες (Match Fixing – Council Resolution)
Η εμπορευματοποίηση του Aθλητισμού σε συνάρτηση με τη ραγδαία
ανάπτυξη του διαδικτυακού στοιχήματος, εκτός από θετικά, φαίνεται να έχει
συμβάλει στην αύξηση των στημένων αγώνων. Ένα τέτοιο πρόβλημα απειλεί
τις ηθικές αξίες του Αθλητισμού, και την ακεραιότητά του. Η Κυπριακή
Προεδρία θα συνεχίσει την εργασία της Ουγγρικής, Πολωνικής και Δανικής
Προεδρίας στον τομέα αυτό. Κατά τη διάρκεια του Αθλητικού Φόρουμ, που θα
πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθεί
προσπάθεια έκδοσης μίας από κοινού με το αθλητικό κίνημα διακήρυξης κατά
των στημένων αγώνων. Επιπρόσθετα, θα αξιοποιηθεί η εργασία που έγινε
από

την

Ομάδα

Εμπειρογνωμόνων

της

ΕΕ

«Καλή

Διακυβέρνηση»

προωθώντας την εργασία της για τους στημένους αγώνες στο Συμβούλιο
Υπουργών, μέσα από την υιοθέτηση ψηφίσματος.
Αντί-ντόπινγκ (Anti-doping)
Το εξάμηνο της Κυπριακής Προεδρίας θα απασχολήσει μια σειρά από θέματα
που σχετίζονται με τη WADA στα οποία η ΕΕ θα πρέπει να στρέψει την
προσοχή της. Αυτά είναι: Η αναθεώρηση του Κώδικα και των Διεθνών
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προτύπων της WADA, η επιλογή της νέας σύνθεσης της αντιπροσωπείας της
ΕΕ στη WADA και ο συντονισμός για τον καθορισμό της θέσης της ΕΕ στο
Συμβούλιο της WADA το Νοέμβριο. Πέρα από αυτά η Κυπριακή Προεδρία θα
συνεχίσει την εργασία της Δανικής Προεδρίας με στόχο την αντιμετώπιση της
αυξανόμενης απειλής του ντόπινγκ στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.
Κλείνοντας με τα θέματα του Αθλητισμού θα ήθελα να χαιρετίσω ιδιαίτερα το
γεγονός ότι ο Αθλητισμός, στα πλαίσια του προγράμματος του Συμβουλίου
«ΕΡΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» έχει το δικό του υπό-πρόγραμμα με ξεχωριστό
μάλιστα προϋπολογισμό. Κάτι τέτοιο συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου για
ενδυνάμωση του κοινωνικού ρόλου του αθλητισμού καθώς και στην
υποστήριξη του Αθλητισμού Βάσης.

Τα θέματα αυτά αναμένονται να

συζητηθούν διεξοδικά στο Αθλητικό Φόρουμ, στην Άτυπη Υπουργική
Συνάντηση, καθώς και στη Συνεδρία των Διευθυντών Αθλητισμού της
Κυπριακής Προεδρίας.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Οι τομείς της παιδείας, της νεολαίας, του πολιτισμού, των οπτικοακουστικών
και του αθλητισμού αποτελούν σημαντικές συνιστώσες για την οικονομική
ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για
την ευημερία των πολιτών της. Προσπάθεια της Κυπριακής Προεδρίας είναι
να δοθεί έμφαση στην κοινωνική διάσταση αυτών των τομέων πολιτικής,
προάγοντας ταυτόχρονα την υλοποίηση της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω την ευαρέσκειά μου προς τα άλλα δύο
κράτη μέλη του δικού μας Τρίο, την Πολωνία και τη Δανία. Μαζί ξεκινήσαμε
την προετοιμασία για την ανάληψη του σημαντικού έργου της Προεδρίας του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας ως γνώμονα την καλύτερη
δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των εταίρων μας στην Ένωση.
Η συνεργασία ήταν στενή και η προσπάθεια συνεχής. Ως το τελευταίο μέλος
του Τρίο, ευελπιστούμε ότι θα ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
αυτή την κοινή προσπάθεια, ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες όλων.
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Ειδικότερα θα ήθελα να εκφράσω την ετοιμότητά μας να συνεργαστούμε
στενά και ειλικρινά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Σας ευχαριστώ.
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