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Η Ελλάδα μόλις ανέλαβε τα ηνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για πέμπτη 
φορά από την προσχώρησή της στην Ένωση από το 1981. 

Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία  του Συμβουλίου  της ΕΕ σε μια 
σημαντική μεταβατική περίοδο για την Ευρώπη. Η οικονομική κρίση 

επέβαλε την υιοθέτηση περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής για την 

διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και την εξυγίανση της 
οικονομίας. Η έκταση και η ένταση της κρίσης και η συνακόλουθη ύφεση 

και ανεργία κλόνισαν την εμπιστοσύνη σημαντικού  μέρους  των 
Ευρωπαίων πολιτών στην ικανότητα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος να 

εφαρμόσει αξιόπιστη και αποτελεσματική πολιτική για την επιστροφή στην 
ευημερία, την οικονομική ανάκαμψη και σε υψηλά επίπεδα απασχόλησης. 

Παράλληλα,  η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης μέσω εφαρμογής 
πολιτικών αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας επηρέασε ισχυρά  την 

κοινωνική συνοχή, ιδιαίτερα στις χώρες οι οποίες αντιμετώπισαν την κρίση 
άμεσα.   
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Σύμφωνα με το μήνυμα της Προεδρίας: «Ο κύριος στόχος είναι να 
εξισορροπηθεί το χρονοδιάγραμμα της δημοσιονομικής εξυγίανσης με την 
υλοποίηση ενός σημαντικά ενισχυμένου και ρεαλιστικού Συμφώνου για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση το οποίο μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα 
πολύμορφο Ευρωπαϊκό επενδυτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με το πρότυπο 

της πολιτικής συνοχής, με έμφαση στην απασχόληση».  

Οι κύριες αρχές που θα καθοδηγήσουν το έργο της Προεδρίας είναι: 

 Ενίσχυση της πολιτειακής/κοινωνικής δέσμευσης στην ΕΕ, μέσω 
πολιτικών και πρωτοβουλιών για την ώθηση της οικονομικής 

ανάκαμψης, της απασχόλησης, της συνοχής, της κινητικότητας των 
πολιτών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής ασφάλειας. 

 Εμβάθυνση της ενσωμάτωσης στην ΕΕ, ειδικά στην ΟΝΕ, με την 

προώθηση πολιτικών και δράσεων για την βελτίωση των αρχικών 
ελλείψεων της αρχιτεκτονικής στην περιοχή του Ευρώ, οι οποίες 

αποκαλύφθηκαν με την εξελισσόμενη κρίση. 

 Ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης και λογοδοσίας της ΕΕ. 

Οι εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάιο 2014 θα θέσουν επίσης 
το πλαίσιο για την Προεδρία. Το πλήρες πρόγραμμα και οι 
προτεραιότητες παρουσιάστηκαν στο Κολλέγιο των Ευρωπαίων Επιτρόπων 

στις 8 Ιανουαρίου 2014. 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ http://gr2014.eu/el 
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Ομονοίας 50, 653 02 Καβάλα, Τηλ: 2510-833964, Fax: 2510-835946  

E-mail: info@chamberofkavala.gr http:// www.chamberofkavala.gr 

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 
(Competitiveness and Innovation Programme 2007-2013) 
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