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Η Ελληνική Προεδρία - Απολογισμός
Η Ελλάδα ανέλαβε φέτος,
με την έναρξη του 2014 και
για τη διάρκεια του πρώτου
εξαμήνου, την Προεδρία
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πέμπτη
φορά μετά την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα το 1981.
Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική συγκυρία,
καθώς η Ελλάδα ανέλαβε τα ηνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν μέσω οικονομικής κρίσης που
συνεπάγεται κρίση ιδεολογική και κοινωνική, καθώς τα επίπεδα ύφεσης και ανεργίας που επακολούθησαν, κλόνισαν την εμπιστοσύνη σημαντικού μέρους των Ευρωπαίων πολιτών στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Κύριος στόχος της Προεδρίας ήταν η προώθηση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της
απασχόλησης και η εξασφάλιση σταθερότητας, αλληλεγγύης και συλλογικότητας μεταξύ των κρατών-μελών καθώς και η βαθμιαία οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, όπου όλοι οι πολίτες
ανεξαρτήτου ταυτότητας, εθνικότητας θα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα.
Βασικές προτεραιότητες για το πρώτο εξάμηνο του 2014 ήταν:
• H επιστροφή σε βιώσιμα δημοσιονομικά μεγέθη με παράλληλη προώθηση πολιτικών τόνωσης
της ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.
• H εμβάθυνση της νέας αρχιτεκτονικής της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, η αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής ρευστότητας και η επιστροφή σε ρυθμούς ανάπτυξης
• H αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης
• H προώθηση των θαλάσσιων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ταυτόχρονα, πρόκληση για την Ελληνική Προεδρία αποτελούσε και η διεξαγωγή των εκλογών
για την ανάδειξη των νέων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που έλαβαν χώρα 22-25 Μάιου
του 2014.
Με θετικό πρόσημο κλείνει η Ελληνική Προεδρία, καθώς επιτεύχθηκαν όλες οι προτεραιότητες,
ενώ ξοδεύτηκε μόλις το 30% του συνολικού προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, στη διάρκεια του
εξαμήνου της πραγματοποιήθηκαν:
- 161 συναντήσεις εκ των οποίων 21 υπουργικές.
- 36 συνεδριάσεις του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο.
Φιλοξενήθηκαν πάνω από 12.000 μέλη αντιπροσωπειών στο Ζάππειο και πάνω από 3.000 δημοσιογράφοι, τεχνικοί και άνθρωποι της επικοινωνίας.
Η Ελλάδα ήταν η τρίτη χώρα που ανέλαβε την Προεδρία στα πλαίσια του 18μηνου προγράμματος
της «τριάδας» Ιρλανδίας – Λιθουανίας – Ελλάδας.
Ενώ την σκυτάλη αναλαμβάνει από 1η Ιουλίου η Ιταλία.

Η κάρτα επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ
Η κάρτα επί μακρόν διαμένοντος παραχωρεί το
δικαίωμα σε μη κοινοτικούς αλλοδαπούς μονίμως
διαμένοντες στη χώρα μας, με ομολογουμένως περιορισμένα προαπαιτούμενα, όπως το βασικό ετήσιο
εισόδημα από την εργασία, η ιατρική ασφάλιση και
η γνώση του ελληνικού πολιτισμού και γλώσσας ή
εναλλακτικά αυτού, η δωδεκαετής νόμιμη διαμονή
στη χώρα, να αποκτήσουν την άδεια διαμονής επί
μακρόν διαμένοντος- κατοίκου ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όσοι κατέχουν την κάρτα αυτή, μπορούν πλέον όχι
μόνο να χαίρουν ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς εντός της χώρας μας, αλλά και να λειτουργούν
παραλλήλως ως ελευθέρως μετακινούμενα άτομα
που αναζητούν εργασία και θεμελιώνουν δικαίωμα
μετακίνησης και εγκατάστασης για εργασιακούς
λόγους εντός όλων των άλλων κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η άδεια διαμονής ανανεώνεται για πέντε έτη, κάθε
φορά με μόνη υποχρέωση την προσκόμιση της προηγούμενης άδειας διαμονής.
Το αρμόδιο τμήμα στο oποίο πρέπει να απευθυνθείτε
και να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
για να αποκτήσετε την κάρτα επί μακρόν διαμένοντος είναι αυτό στο οποίο εκδώσατε και την άδεια
διαμονής.
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Η κοινωνική συνοχή είναι ένας από τους βασικούς στόχους του Στρατηγικού
Σχεδίου «Ευρώπη 2020» ( http://bit.ly/1rntjtY ) . Συγκεκριμένα, δίνεται μεγάλη έμφαση στην πρόνοια μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της
οικονομικής ανάκαμψης αλλά και ιδιαίτερη ευαισθησία στο ζήτημα του χειρισμού της νόμιμης μετανάστευσης
και την καταπολέμηση της παράνομης
μετανάστευσης.
Αναφορικά με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, έμφαση δίνεται
στην εξάρθρωση κυκλωμάτων που
διακινούν μετανάστες και εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο. H σωστή
διαχείριση των μεταναστευτικών
ρευμάτων εξασφαλίζει την δίκαιη
μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα κράτη
μέλη, διασφαλίζει την ενίσχυση των
μέτρων για την καταπολέμηση της
παράνομης μετανάστευσης καθώς
και την προώθηση της στενότερης συνεργασία με τις τρίτες χώρες σε όλους
τους τομείς.
Σημαντικό όπλο στη φαρέτρα της Ε.Ε. για το σκοπό αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού
Αποκλεισμού ( http://bit.ly/1iqRGFV ), μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην
εξασφάλιση κοινωνικής και ανθρωπογεωγραφικής συνοχής. Συγκεκριμένα,
επιδιώκει:
• Την ανάληψη δράσεων στον τομέα της ελάχιστης στήριξης του εισοδήματος, της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης, της στέγασης και της

πρόσβασης σε βασικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
• Την επαρκή χρηματοδότηση των δράσεων [Προτείνεται να διατίθεται το
20% του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου].
• Την ανίχνευση ελαττωμάτων
στις προωθούμενες πολιτικές
πριν την εφαρμογή τους στην
κοινωνία.
• Την συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών.
• Την εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.
Επιπλέον, η Ευρώπη με την θεσμοθέτηση μια σειράς μέτρων
για την ελεύθερη κυκλοφορία
των ατόμων, το άσυλο και την
προστασία των δικαιωμάτων των
υπηκόων των τρίτων χωρών,
αποδεικνύει εμπράκτως ότι σέβεται την ανθρώπινη οντότητα και προσπαθεί με κάθε μέσο να διευκολύνει την
επιβίωση και τη συμβίωση ανθρώπων από κάθε μεριά της γης, στα πλαίσια
της ισηγορίας και της ισοπολιτείας ( http://bit.ly/1daGdVN ).
Εν κατακλείδι, αξίζει να σημειωθεί το σημαντικό έργο που καταβάλλει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου (http://bit.ly/1qNmvVB )
και η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ( http://bit.ly/1z4Xytu ), που
προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
αγωνίζονται ενάντια σε οποιονδήποτε επιβουλεύεται την ύπαρξη τους.

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική ΠολιτικήΕυρωπαϊκή Ένωσης
Η 5η Ιουνίου κάθε έτους αποτελεί ημέρα ορόσημο για το περιβάλλον καθώς
έχει καθιερωθεί ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, με
σκοπό την διεθνή συνειδητοποίηση των οξύτατων περιβαλλοντικών προβλημάτων της
σύγχρονης εποχής και την ευαισθητοποίηση
των πολιτών προς επίλυση τους.
Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας παρά
τις σχετικές ανέσεις που εξασφαλίζει στην
σύγχρονη ζωή, σε συνδυασμό με τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας, επιτείνει το φαινόμενο της αποξένωσης και την
καταστροφική συμπεριφορά του ανθρώπου
απέναντι στη φύση.
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
ένα γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για
το περιβάλλον, υπό τον τίτλο «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας»,
εφιστά την προσοχή στην ανάγκη τήρησης του 7ου προγράμματος δράσης
για το περιβάλλον, το οποίο προσφέρει το νομικό πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής έως το 2020, εντοπίζοντας εννέα στόχους προτεραιότητας
που πρέπει να επιτύχουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη, σε μια μακροπρόθεσμη
προοπτική με ορίζοντα το 2050.
Επίσης, στα πλαίσια διατήρησης, προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας
του περιβάλλοντος έχει καθιερωθεί η Πράσινη Εβδομάδα (2-5 Ιουνίου),

η μεγαλύτερη ετήσια διάσκεψη σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική για το
περιβάλλον, ενώ το Ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000, μεταξύ
άλλων με το θεσμό των βραβείων Natura
2000, επιδιώκει να διασφαλίσει τη µακροπρόθεσµη διατήρησή των πολύτιμων
και πλέον απειλούµενων ειδών και ενδιαιτηµάτων της σε ικανοποιητικό επίπεδο
για την προστασία της βιοποικιλότητας σε
ολόκληρη την Ευρώπη.
Το περιβάλλον, φυσικό ή ανθρωπογενές
είναι συνυφασμένο με την ζωή μας, την
καθημερινότητα μας με τη ίδια μας την
ύπαρξη, γιατί κάθε αλλαγή στην ισορροπία του επηρεάζει μία σειρά από παράγοντες που είναι απαραίτητοι για την ζωή
στον πλανήτη.
Η ενεργοποίηση των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών φορέων αλλά και
η αλλαγή νοοτροπίας και η υιοθέτηση σεβασμού του περιβάλλοντος, από
τον καθέναν ξεχωριστά, κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο παραγωγικό και ενεργειακά αποδοτικό περιβάλλον για εμάς
αλλά και τις μελλοντικές γενιές. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας.
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