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στην Αθήνα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ)

Φεστιβάλ Δρόμου στις 26, 27, 28 Ιουλίου

Λιθουανική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Κροατία 28ο κράτος μέλος της ΕΕ - Εκδήλωση στην Αθήνα

Φεστιβάλ Δρόμου στις 26, 27, 28 Ιουλίου

Η εκδήλωση επ’ ευκαιρία της ένταξης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην ΕΕ, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2013
στους χώρους του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.
Οικοδεσπότες ήταν ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα κ. Πάνος Καρβούνης και ο
Πρέσβης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ελλάδα, κ. Ivan
Velimir Starčević.
Κατά την ομιλία του, ο κ. Καρβούνης τόνισε ότι «με την ένταξη
της Κροατίας ισχυροποιείται περαιτέρω η παρουσία της ΕΕ στα
Βαλκάνια τα οποία μετατράπηκαν μέσα σε μια εικοσαετία από
πεδίο αντιπαράθεσης και πολέμων σε χώρο ειρηνικής συνύπαρξης και στενής συνεργασίας, όπου παλαιά και νέα μέλη της Ένωσης αντλούν αμοιβαία οφέλη» και ότι «ισχυροποιείται επίσης η
φωνή των Βαλκανίων και της Ν.Α. Ευρώπης γενικότερα, μέσα
στην Ε.Ε, ώστε να ακουστεί πιο δυνατά σε όλη την ‘Ένωση».
Στη συνέχεια ακολούθησε συναυλία και μετά την εκδήλωση δεξίωση και έκθεση φωτογραφίας στους κήπους του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.
Η Κροατία έγινε τη 1η Ιουλίου 2013, το 28ο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που παρέχει νέες αποδείξεις για τη
μετασχηματική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ η Κροατία
σπαρασσόταν από συγκρούσεις πριν από δύο δεκαετίες, πλέον
είναι μια σταθερή δημοκρατία, ικανή να αναλάβει τις υποχρεώσεις της ως κράτους μέλους της ΕΕ. Η προσχώρηση της Κροατίας
δείχνει ότι η ευρωπαϊκή προοπτική είναι υπαρκτή για τις χώρες
που είναι προσηλωμένες στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Είναι ένα σαφές μήνυμα ότι η ΕΕ τηρεί τις δεσμεύσεις της, εφόσον υλοποιούνται οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Καλαμάτας συμμετείχε στο
Φεστιβάλ Δρόμου στις 26,27,28 Ιουλίου
2013 στο χώρο του «πατινάζ» στο Δημοτικό
Πάρκο Σιδηροδρόμων. Το Φεστιβάλ μάζεψε
μεγάλο πλήθος από το νεανικό κοινό της
πόλης και όχι μόνο.
Καλλιτεχνικές, αλλά και αθλητικές εκδηλώσεις σε συνδυασμό με δράσεις κοινωνικού
προβληματισμού συνέθεσαν το πρόγραμμα
του τριημέρου. Μοναδικές παραστάσεις Θεάτρου Δρόμου, Χορός, Μουσική, Ακροβατικά που κόβουν την ανάσα, αναρρίχηση ,
shows που δεν έχουμε ξαναδεί στην πόλη
μας, γκράφιτι, προβολές, διαδραστικό εργαστήριο ποίησης, εκθέσεις, bazaar και συναυλίες ήταν κάποια από τα πολλά δρώμενα του Σαββατοκύριακου. Το Europe Direct
Καλαμάτας διένειμε τα έντυπα της Επίσημης
Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μοίρασε δωρεάν παραμύθια στους
μικρούς του φίλους.
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Μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ)
Σε τι συνίσταται το «ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο»; Ποια η σχέση
της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής με τις αναπτυσσόμενες χώρες, την
υγεία των ζώων και τις αμυντικές δαπάνες; Πώς με επηρεάζει η Κοινή Γεωργική Πολιτική, εφόσον δεν ασχολούμαι με τη γεωργία; Και
-τέλος- ποιος αποφασίζει για τον προϋπολογισμό της ΚΓΠ και με τι ποσοστό
συμμετέχει η Ελλάδα;
Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα μπορούν να αναζητηθούν στο
επισυναπτόμενο έγγραφο με τίτλο «Συχνές ερωτήσεις για την κοινή γεωργική
πολιτική (ΚΓΠ) και τη γεωργία στην Ευρώπη», το οποίο εξέδωσε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή μετά την πολιτική της συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ για
μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής
Πολιτικής (ΚΓΠ) μετά το 2013.
Η συμφωνία αυτή αφορά τέσσερις κανονισμούς του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Κοινή Γεωργική
Πολιτική: τους κανονισμούς για (I) τις άμεσες ενισχύσεις, (II) την ενιαία Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ), (III) την αγροτική ανάπτυξη και

(IV) έναν οριζόντιο κανονισμό για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο της ΚΓΠ. Στόχος είναι η διασφάλιση της βιώσιμης
παραγωγής τροφίμων, η διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των
φυσικών πόρων και η προώθηση της ισορροπημένης ανάπτυξης
των αγροτικών περιοχών σε όλη την ΕΕ.
Η νέα Κοινή γεωργική Πολιτική, που θα
τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου
2014, θα είναι:
• πιο δίκαιη: Οι άμεσες ενισχύσεις θα
κατανέμονται με πιο ισότιμο τρόπο.
• ενισχυτική ως προς τη θέση
των αγροτών στο πλαίσιο της
διατροφικής αλυσίδας: χορήγηση
νέων μέσων στους αγρότες, τα οποία
θα τους επιτρέψουν να καταστούν αξιόπιστοι παράγοντες στη διατροφική
αλυσίδα.
• πιο πράσινη: αντιμετώπιση των προκλήσεων της ποιότητας του
εδάφους και των υδάτων, της βιοποικιλότητας και της κλιματικής
αλλαγής.
• περισσότερο αποτελεσματική και διαφανής: η ποικιλομορφία των 28 κρατών μελών θα λαμβάνεται υπόψη.

Λιθουανική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Παρουσίαση του προγράμματος και των προτεραιοτήτων της Λιθουανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Πρεσβεία της Λιθουανίας στην Ελλάδα, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και η Αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, διοργάνωσαν Συνέντευξη
Τύπου την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013 στις 11.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(Αμαλίας 8, Αθήνα).
Τον Χαιρετισμό του, ο κ. Καρβούνης απηύθυνε την Παρασκευή
05/07/13 κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου που οργανώθηκε για την έναρξη της Λιθουανικής Προεδρίας
Στην εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από την Πρεσβεία της
Λιθουανίας στην Ελλάδα, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα και το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, συμμετείχαν ο Πρέσβης της
Λιθουανίας στην Ελλάδα, κ. Alfonsas Eidintas, ο Πρέσβης της
Ιρλανδίας στην Ελλάδα, κ. Charles Sheehan, καθώς και η Γενική
Διευθύντρια Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, Πρέσβης κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
Ο Πρέσβης της Λιθουανίας στην Ελλάδα, κ. Alfonsas Eidintas
παρουσίασε το πρόγραμμα των εργασιών και τις πολιτικές προτεραιότητες της Λιθουανικής Προεδρίας, που έχουν ως σύνθημα τη δημιουργία μιας «αξιόπιστης, αναπτυσσόμενης και εξωστρεφούς Ευρώπης». Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Eidintas δήλωσε
ότι ο στόχος της αξιοπιστίας θα επιτευχθεί μέσω της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα και των δημόσιων οικονομικών, μέσω ενός συστήματος οικονομικής διακυβέρνησης

προσανατολισμένου στην ανάπτυξη και με την ενδυνάμωση
της κοινωνικής διάστασης της ΕΕ. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη
δημιουργία μιας αναπτυσσόμενης Ευρώπης μέσω επενδύσεων
στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και με τη δημιουργία περισσότερων
ευκαιριών απασχόλησης. Τέλος, ο Πρέσβης της Λιθουανίας σημείωσε ότι στόχο αποτελεί επίσης η εδραίωση μιας εξωστρεφούς Ευρώπης, η οποία θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις
παγκόσμιες προκλήσεις, θα προωθήσει τις δημοκρατικές αξίες
και τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, θα ενδυναμώσει
την Ανατολική Εταιρική Σχέση και το ελεύθερο εμπόριο με τους
στρατηγικούς εταίρους και θα συνεχίσει την πορεία διεύρυνσης
της ΕΕ.
Ακολούθως, τον λόγο έλαβε ο Πρέσβης της Ιρλανδίας στην Ελλάδα, κ. Charles Sheehan, ο οποίος πραγματοποίησε συνοπτική
παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Ιρλανδικής Προεδρίας, η
οποία επικεντρώθηκε στην εξασφάλιση σταθερότητας και την
ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.
Η Συνέντευξη Τύπου ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις δημοσιογράφων που επικεντρώθηκαν στην ανεργία των νέων και στις
επερχόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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