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Η έννοια της προεδρίας
Καθένα από τα 28 κράτη-μέλη αναλαμβάνει εκ περιτροπής για μια περίοδο έξι μηνών
την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Την προεδρία τα κράτη την αναλαμβάνουν
κάθε 1 Ιανουαρίου και κάθε 1 Ιουλίου κάθε έτους. Η σειρά των κυλιόμενων προεδριών
έχει καθοριστεί έως το 2020. Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου αποτελεί
προνόμιο και υποχρέωση κάθε κράτους-μέλους. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται
αποκλειστικά και μόνο στις Βρυξέλλες. Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ συνιστά
την κινητήριο δύναμη στη νομοθετική διαδικασία και τη διαδικασία λήψης πολιτικών
αποφάσεων.

Πρόγραμμα και προτεραιότητες της Ελληνικής
Προεδρίας
Η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρώτο
εξάμηνο του 2014 και θα παραδώσει τη σκυτάλη στην Ιταλία την 1η Ιουλίου 2014. Οι
βασικές αρχές που θα κατευθύνουν το έργο της Προεδρίας μπορούν να συνοψισθούν
ως ακολούθως:

Η Επιτροπή παρουσιάζει
σχέδιο δράσης που
συμβάλλει στην ανάπτυξη
της γαλάζιας ενέργειας
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1.

Ενίσχυση της εμπλοκής της κοινωνίας και των πολιτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω πολιτικών και δράσεων που να
ανταποκρίνονται στα καθημερινά προβλήματα, τις ανησυχίες και ανασφάλειες αυτών. Οι προσπάθειές μας θα εστιάσουν στους
τομείς της οικονομικής ανάκαμψης, της απασχόλησης, της συνοχής, της κινητικότητας των πολιτών, καθώς και της ασφάλειας της
Ένωσης, τόσο εσωτερικής όσο και εξωτερικής. Απώτερος στόχος είναι η μετεξέλιξη της Ένωσης σε μια κοινότητα κοινών αξιών
και «κοινού πεπρωμένου» για όλους τους πολίτες της, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα και ενισχύοντας το ευρωπαϊκό οικονομικό
και κοινωνικό μοντέλο.

2.

Εμβάθυνση της Ένωσης, και ειδικά της ΟΝΕ, μέσω της προώθησης πολιτικών και δράσεων για την αποκατάσταση των
κατασκευαστικών ελλειμμάτων στην αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, οι οποίες αποκαλύφθηκαν από την πρόσφατη κρίση. Σε
αυτό το πλαίσιο, στόχος παραμένει η διατήρηση της ακεραιότητας του κοινού νομίσματος, σε στέρεη και βιώσιμη βάση, καθώς
και η διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Η εμβάθυνση της ΟΝΕ θα λάβει χώρα με πλήρη σεβασμό προς την
Ενιαία Αγορά, μέσω μιας διαδικασίας ανοικτής σε όλα τα μη-μέλη της Ευρωζώνης.

3.

Ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης και λογοδοσίας της ΕΕ και των δεσμών συλλογικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των
κρατών-μελών, καθώς και βαθμιαία οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής δημοκρατίας και διεύρυνση των δικαιωμάτων των πολιτών.

Ευρωπαϊκές Εκλογές Μαΐου 2014

Αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά!
Εσύ αποφασίζεις ποιος κάνει κουμάντο!
Μπορείς να δράσεις, να αντιδράσεις, να επηρεάσεις!

Σ

την επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μπορείτε
να βρείτε πλούσιο υλικό αναφορικά με τις Ευρωπαϊκές Εκλογές που θα διεξαχθούν τον Μάιο του 2014, αλλά και το πλήρες
ιστορικό των αποτελεσμάτων, για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όλων των προηγούμενων Ευρωεκλογών από την πρώτη

χρονιά συμμετοχής της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Εκλογές (1981).

Πλοηγηθείτε στο υλικό μέσα από τον επίσημο ιστότοπο:
http://europedirect.pde.gov.gr/gr/elections2014/
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Συνέδριο των φορέων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την
Περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR)

Π

ραγματοποιήθηκε στην 5 και 6 Φεβρουαρίου 2014 το

διακυβέρνησης και να επιτρέψει να αντικατοπτριστούν

συνέδριο των φορέων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής

ρεαλιστικά οι ανάγκες των διαφόρων πόλεων και περιφερειών

για την Περιφέρεια Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR)

της Μακροπεριφέρειας, για τις οποίες η αυξημένη συνεργασία

που σκοπό έχει την παρουσίαση των αποτελεσµάτων εκτενούς

είναι ζωτικής σημασίας ή αμοιβαίου συμφέροντος».

διαβούλευσης µε τα ενδιαφερόµενα µέρη κατά το διάστηµα
Σεπτεµβρίου–∆εκεµβρίου 2013. Η συζήτηση αυτή θα αποτελέσει

Επιπλέον, στην ομιλία του ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας

τη βάση της µελλοντικής ανακοίνωσης και του σχεδίου δράσης

πρότεινε την ενσωμάτωση ως οριζόντιας προτεραιότητας

της στρατηγικής, τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσµευτεί

που θα διατρέχει όλους τους θεματικούς Πυλώνες της

να παρουσιάσει πριν από το τέλος του 2014.

Μακροπεριφερειακής

Στρατηγικής,

την

«Επικοινωνία»,

προκαλώντας θετικές αντιδράσεις από τους συμμετέχοντες
Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την Ελληνική Προεδρία και την

φορείς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Υπάρχει ανάγκη για

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μίλησαν ο Πρωθυπουργός, κ. Αντώνης

ενίσχυση και ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των πολιτών

Σαµαράς, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ.

απέναντι στο Ευρωπαϊκό Εγχείρημα, καθώς ο Ευρωσκεπτικισμός

Κωστής Χατζηδάκης και οι Επίτροποι, κ. Johanes Hahn, αρµόδιος

μπορεί να υπονομεύσει την επιτυχία της Μακροπεριφερειακής

για την Περιφερειακή Πολιτική και Μαρία Δαµανάκη, αρµόδια για

Στρατηγικής

θέµατα Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας.

«ευρωπαϊκής» εμπειρίας που υπάρχει μεταξύ των πολιτών των

EUSAIR.

Δεδομένης

και

της

διαφορετικής

τεσσάρων κρατών μελών και των άλλων τεσσάρων χωρών που
Επίσης στο συνέδριο αυτό υπήρξε και παρουσία πολυμελούς

απαρτίζουν την Μακροπεριφέρεια, καθίσταται αναγκαίο αφενός,

αντιπροσωπείας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με

να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών

επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολο

σχετικά με το τι σημαίνει η Στρατηγική για τους πολίτες και το

Κατσιφάρα που με την ιδιότητά του ως αντιπροέδρου της

ποια είναι η προστιθέμενη αξία της, και αφετέρου, να καθιερωθεί

Διαπεριφερειακής Ομάδας «Αδριατική-Ιόνιο» της Επιτροπής των

η ταυτότητα της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου, ως κοινό

Περιφερειών ανέφερε μεταξύ άλλων:

κτήμα όλων των πολιτών της Μακροπεριφέρειας και ως ένα
πολύτιμο στοιχείο που πρέπει να διαφυλαχθεί και να αναπτυχθεί,

«Βασική μας πεποίθηση είναι ότι μόνο η ‘από κάτω προς τα πάνω’

καθώς αποτελεί παράγοντα ευημερίας για όλους»

προσέγγιση μπορεί να διασφαλίσει συνθήκες πολυεπίπεδης

Ιστορικό
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκαινιάσει
µια νέα προσέγγιση για τη συνεργασία
των περιφερειών και την κοινή εξεύρεση
λύσεων σε κοινά προβλήματα. Η μέθοδος
βασίζεται

σε

µια

«στρατηγική

για

µακροπεριφέρειες» η οποία υποστηρίζει
τη

συνεργασία

αντιμετώπιση
σε

θέματα

μεταξύ
κοινών
ρύπανσης,

χωρών

στην

προβλημάτων
εγκλήματος,
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συγκοινωνιών κλπ. Η προσέγγιση αυτή υιοθετήθηκε από τα κράτη µέλη της ΕΕ τον Οκτώβριο του 2013 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έχει κληθεί να χρησιμοποιήσει τη θετική εμπειρία των περιοχών του Δούναβη και της Βαλτικής ώστε να εγκαινιάσει µια ανάλογη
Στρατηγική για την περιοχή Αδριατικής Ιονίου.

Η συγκεκριμένη µακροπεριφέρεια καλύπτει οχτώ χώρες: τέσσερα κράτη µέλη της ΕΕ (Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία) και τέσσερις
τρίτες χώρες (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία) και θα ενσωματώσει την Πολιτική για την Αδριατική και το Ιόνιο,
που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2012.

Η νεοσύστατη µακροπεριφερειακή στρατηγική εστιάζεται σε τομείς ζωτικής σημασίας για τις περιφέρειες:
1.

Προώθηση της καινοτομικής ναυτιλιακής και θαλάσσιας μεγέθυνσης,

2.

Σύνδεση της περιοχής,

3.

Διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και 4) Ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής.

Μια αποτελεσματική στρατηγική για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ όλων των
εμπλεκόμενων χωρών, θα συμβάλει στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης και θα συμβάλει στην ενσωμάτωση των
υποψήφιων / πιθανών υποψήφιων χωρών στην περιοχή.

Κλίμα και ενέργεια ως το 2030

Τ

ο 2030 πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια που
προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως στόχο να καταστήσει την
οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ενεργειακό σύστημα πιο

ανταγωνιστικό, ασφαλή και βιώσιμο. Το πλαίσιο παρουσιάστηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Γενάρη του 2014 και επιδιώκει συνεχιζόμενη
πρόοδο για μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Στόχος είναι να
δημιουργηθεί ένα ανταγωνιστικό και ασφαλή σύστημα ενέργειας που να
εξασφαλίζει οικονομικά προσιτή ενέργεια για όλους τους καταναλωτές, να
αυξάνει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, να μειώνει την εξάρτησή μας από εισαγόμενες ενέργειες και να δημιουργεί
νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και απασχόληση.

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40%
Ένα κεντρικό κομμάτι του πλαισίου είναι ο στόχος για τη μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων στην ΕΕ κατά 40% κάτω από τα
επίπεδα του 1990 έως το 2030. Ο στόχος αυτός θα διασφαλίσει ότι η ΕΕ είναι οικονομικά αποδοτική τροχιά προς την επίτευξη του
στόχου της μείωσης των εκπομπών κατά τουλάχιστον 80% έως το 2050. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να μοιράζεται δίκαια μεταξύ
των κρατών μελών.

Η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον
27%
Η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει ως στόχο τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου ενέργειας
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της ΕΕ και την ασφάλεια του εφοδιασμού. Αυτό θα δώσει στα κράτη μέλη την ευελιξία να μετατρέψει το ενεργειακό
σύστημα κατά τρόπο που να είναι προσαρμοσμένες στις δικές τους προτιμήσεις και τις περιστάσεις.

Συνεχιζόμενη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
Η βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση συμβάλλει ουσιαστικά σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια. Η
πρόοδος στην επίτευξη του στόχου της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% έως το 2020 θα επιτευχθεί από
μέτρα πολιτικής τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Ανταγωνιστική, προσιτή και ασφαλή ενέργεια
Η Επιτροπή προτείνει ένα σύνολο βασικών δεικτών για την για την επίτευξη αυτού του στόχου. Οι δείκτες αυτοί αφορούν,
για παράδειγμα, τη διαφορά των τιμών ενέργειας από σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, τη διαφοροποίηση του
εφοδιασμού και την εξάρτηση από εγχώριες πηγές ενέργειας, καθώς και την ικανότητα διασύνδεσης μεταξύ των κρατών
μελών.

Ιστορικό και επόμενα βήματα
Το πλαίσιο 2030 βασίζεται στην εμπειρία καθώς και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από, το πλαίσιο του 2020 για το κλίμα
και την ενέργεια. Για την προετοιμασία γύρω από το πλαίσιο του 2030, εκδόθηκε μια Πράσινη Βίβλο από την Επιτροπή
τον Μάρτιο του 2013 και ξεκίνησε μια δημόσια διαβούλευση σχετικά με το τι πρέπει να περιλαμβάνει το πλαίσιο η οποία
διήρκεσε μέχρι τις 2 Ιουλίου 2013. Σε επόμενα βήματα, η Επιτροπή καλεί το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
να εγκρίνουν τους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται επίσης να εξετάσει το
πλαίσιο στην εαρινή σύνοδο στις 20-21 Μαρτίου 2014.

Η Επιτροπή παρουσιάζει σχέδιο δράσης που συμβάλλει στην
ανάπτυξη της γαλάζιας ενέργειας

Ο

ι επίτροποι Μαρία Δαμανάκη και Γκίντερ Έτινγκερ

από τον άνθρακα και θα εξασφαλίσει αξιόπιστες και ασφαλείς

παρουσίασαν στις 20/01/2014 ένα νέο σχέδιο δράσης

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη.

που σκοπό έχει να διευκολύνει την περαιτέρω ανάπτυξη

του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ωκεάνιας ενέργειας στην

Η διαθέσιμοι πόροι ωκεάνιας ενέργειας υπερβαίνουν τις σημερινές

Ευρώπη. Κύριο στοιχείο του σχεδίου είναι η δημιουργία φόρουμ

και τις προβλεπόμενες μελλοντικές μας ανάγκες. Η ενέργεια αυτή

για την ωκεάνια ενέργεια, το οποίο θα διευκολύνει τις επαφές

θα μπορούσε να παραχθεί με πολλές μορφές, π.χ. κυματική ή

των ενδιαφερομένων μερών θα ανταλλάσουν γνώσεις και

παλιρροϊκή ενέργεια. Η εκμετάλλευση της ωκεάνιας ενέργειας θα

εμπειρογνωσία ώστε να προωθήσουν στην ανάπτυξη του τομέα.

επιτρέψει να γίνουμε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα

Το σχέδιο δράσης αναμένεται να δώσει ώθηση στη νέα «γαλάζια

και να βελτιώσουμε την ενεργειακή μας ασφάλεια μειώνοντας

ενέργεια» με στόχο την πλήρη εκβιομηχάνισή της. Για την ωκεάνια

την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα. Η ωκεάνια ενέργεια

ενέργεια χρησιμοποιούνται όλες οι τεχνολογίες παραγωγής

μπορεί να συμβάλει στην εξισορρόπηση των αποτελεσμάτων

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θαλασσών και ωκεανών,

άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ώστε να εξασφαλιστεί

εκτός από τα υπεράκτια αιολικά πάρκα. Η αξιοποίηση αυτής της

μια σταθερή συνολική προσφορά ενέργειας από ανανεώσιμες

ενέργειας θα συμβάλει στην απεξάρτηση της οικονομίας της ΕΕ

πηγές στο δίκτυο. Επιπλέον, μπορεί να δημιουργήσει νέες, θέσεις
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εργασίας, ιδίως στις παράκτιες περιοχές της Ευρώπης που συχνά

3.

πλήττονται από υψηλή ανεργία.

υπάρχουν διοικητικά εμπόδια, όπως οι πολύπλοκες
διαδικασίες

αδειοδότησης

και

συγκατάθεσης,

που

καθυστερούν τα σχέδια και αυξάνουν τις δαπάνες και τέλος,
Ο τομέας αυτός όμως βρίσκεται αντιμέτωπος με διάφορα

4.

υπάρχουν περιβαλλοντικά ζητήματα που πρέπει να

ζητήματα τα οποία οφείλει να επιλύσει για να μπορέσει να

αντιμετωπιστούν, όπως η ανάγκη για διεξοδικότερη έρευνα

αποφέρει σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη και

και καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές

να γίνει ανταγωνιστικός ως προς το κόστος έναντι άλλων μορφών

επιπτώσεις.

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας:
1.

2.

το κόστος της τεχνολογίας είναι υψηλό και η πρόσβαση στη

Η Επιτροπή υποστηρίζει ήδη πολλές πρωτοβουλίες σχετικές

χρηματοδότηση δύσκολη

με την ωκεάνια ενέργεια Πρόκειται για ένα εργαλείο που

υπάρχουν σημαντικά εμπόδια στις υποδομές, όπως

θα βοηθήσει τους ενδιαφερομένους να αναπτύξουν έναν

προβλήματα σχετικά με τη σύνδεση στο δίκτυο ή την

στρατηγικό χάρτη πορείας για την ωκεάνια ενέργεια, ο οποίος θα

πρόσβαση σε κατάλληλες λιμενικές εγκαταστάσεις ή ειδικά

μπορούσε να αποτελέσει αργότερα τη βάση για μια ευρωπαϊκή

σκάφη

βιομηχανική πρωτοβουλία.

Παγκόσμιος ιστός

Κοινωνικά δίκτυα

Διεύθυνση

europedirect.pde.gov.gr

facebook: EuropeDirectPatra

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32,

info@edic.pde.govgr

twitter: EuropeDirectPDE

Πάτρα, 26441, 2613-613
646
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