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ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ Ο  

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΙΥΑΛΟ 

 

 

Ο πρόεδρος ηης Κενηρικής Ένωζης Δπιμεληηηρίων Δλλάδος και ηοσ ΔΒΔΑ κ. 

Κωνζηανηίνος Μίταλος αναδείτθηκε ομόθωνα ανηιπρόεδρος ηων 

Δσρωεπιμεληηηρίων ζηηο αξραηξεζίεο πνπ δηεμήρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηψλ ηεο 114εο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ Δπξσεπηκειεηεξίσλ, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.  

 

Ο θ. Μίραινο αλαιακβάλεη ηηο αξκνδηφηεηεο γηα ηε ράξαμε ηεο νηθνλνκηθήο 

ζηξαηεγηθήο ησλ Δπξσεπηκειεηεξίσλ, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. 

Σηηο αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε λένπ πξνεδξείνπ ησλ Δπξσεπηκειεηεξίσλ έιαβαλ 

κέξνο πξφεδξνη θαη εθπξφζσπνη ησλ 45 ελψζεσλ - κειψλ ηεο Έλσζεο Δπξσπατθψλ 

Δπηκειεηεξίσλ Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο (Eurochambres).  

 

Σηελ νκηιία ηνπ θαηά ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ν λένο αληηπξφεδξνο ησλ 

Δπξσεπηκειεηεξίσλ παξνπζίαζε αλαιπηηθά ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ Δπηκειεηεξίσλ 

ελφςεη ηεο αλάιεςεο απφ ηε ρψξα καο ηεο Πξνεδξίαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 

Αλαιπηηθά ε νκηιία έρεη σο εμήο:  

 

«Η Διιάδα αλαιακβάλεη ηελ πξνεδξία ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε 

κηα θξίζηκε πεξίνδν. Η έθηαζε θαη ε έληαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε χθεζε θαη ε 

αλεξγία, έρνπλ θινλίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ελφο ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ Δπξσπαίσλ 

πνιηηψλ ζηελ ηθαλφηεηα ηεο Έλσζεο λα νδεγήζεη μαλά ηνπο ιανχο ηεο ζηελ 

επεκεξία.  

 

Δλφςεη θαη ησλ εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ λέσλ κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ,  ε επηβεβαίσζε  ηεο  απνζηνιήο       ηεο  Δπξσπατθήο  Έλσζεο  ζηελ  
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αληίιεςε ησλ πνιηηψλ ηεο, ζπληζηά πςίζηεο ζεκαζίαο πξφθιεζε. Απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ δηαθχβεπκα, γηα ηε ζηαζεξφηεηα, ηε ζπλνρή θαη ην κέιινλ ηνπ επξσπατθνχ 

νηθνδνκήκαηνο.   

 

Η ειιεληθή πξνεδξία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2014, 

ζα εζηηάζεη ζηνπο αθφινπζνπο άμνλεο πξνηεξαηνηήησλ:  

 

1. Αλάπηπμε, απαζρφιεζε, ζπλνρή 

2. Δκβάζπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη νινθιήξσζε ηεο επξσδψλεο 

3. Μεηαλάζηεπζε θαη θηλεηηθφηεηα  

4. Θαιάζζηα πνιηηηθή 

 

Σηε ζπλέρεηα, ζα παξνπζηάζσ αλαιπηηθφηεξα θάζε κηα απφ απηέο ηηο πξνηεξαηφηεηεο: 

 

Ανάπτςξη, απασσόληση, σςνοσή 

 

 Η αλάπηπμε θαη ε απαζρφιεζε αλαδεηθλχνληαη ζε πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο 

δεηήκαηα γηα ηελ ειιεληθή πξνεδξία, κε δεδνκέλν φηη ε χθεζε εμαθνινπζεί λα 

απεηιεί ηηο επξσπατθέο νηθνλνκίεο ελψ ζε αξθεηά θξάηε – κέιε ε αλεξγία 

θζάλεη ζε ηζηνξηθά πςειά επίπεδα.  

 Σε απηφ ην πιαίζην, ε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ δεκνζηνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο θαη ησλ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο – ζε εθαξκνγή θαη ησλ 

πξνβιέςεσλ ηεο Σηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» - απνηειεί θξίζηκν δεηνχκελν.  

 Δπηδίσμε ηεο ειιεληθήο πξνεδξίαο είλαη ε εμηζνξξφπεζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο, κε ηελ εθαξκνγή ελφο 

εληζρπκέλνπ θαη ξεαιηζηηθνχ Σπκθψλνπ γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ 

Απαζρφιεζε. Τν Σχκθσλν απηφ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε έλα 

πνιπζρηδέο επξσπατθφ πξφγξακκα επελδχζεσλ, ζην πξφηππν ηεο πνιηηηθήο 

ζπλνρήο, κε επίθεληξν ηελ απαζρφιεζε.  

 Η Δπξσπατθή Τξάπεδα Δπελδχζεσλ κπνξεί λα έρεη ηζρπξφ ξφιν αλαθνξηθά 

κε ηα έξγα εληάζεσο εξγαζίαο (π.ρ. πξνγξάκκαηα γηα ηηο ΜΜΔ, βαζηθέο 

ππνδνκέο, ελέξγεηα θαη θιίκα), κε ηελ ζηήξημε θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο. 

 Γηα ηελ ειιεληθή πξνεδξία θξίλεηαη ρξήζηκε ε εθθίλεζε δηαιφγνπ γηα κηα ζεηξά 

απφ ηνκείο πνπ πξνζθέξνπλ κεγάιεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη ηαπηφρξνλα 

δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο: π.ρ. κεηαθνξέο, ελέξγεηα, λαπηηιία ηνπξηζκφο. 

Η παξνπζίαζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, εληφο ησλ επνκέλσλ κελψλ, 

ζρεηηθήο Λεπθήο Βίβινπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ην εθαιηήξην απηνχ ηνπ 

εγρεηξήκαηνο 

 Η ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ηεο "Σηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020" θαηά ην εαξηλφ 

Δπξσπατθφ Σπκβνχιην 2014 απνηειεί πξφζθνξν πιαίζην θαη πξνζθέξεη ηελ 

επθαηξία γηα ηελ αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ πξσηνβνπιηψλ.  
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Εμβάθςνση Εςπωπαϊκήρ Ένωσηρ – Ολοκλήπωση Εςπωζώνηρ  

 

 Η αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ζηελ επξσδψλε θαη ε λέα αξρηηεθηνληθή ηεο ΟΝΔ 

απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηεο φισλ ησλ πξνεδξηψλ ησλ επνκέλσλ εηψλ θαη 

βεβαίσο θαη ηεο ειιεληθήο. Σηφρνο είλαη ε δηαθχιαμε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

θνηλνχ λνκίζκαηνο κέζα απφ ηελ εκβάζπλζε ηεο ΟΝΔ θαη ηνλ ex ante 

ζπληνληζκφ ησλ εζληθψλ δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ. Σην πιαίζην απηφ, ε 

ειιεληθή πξνεδξία ζα δψζεη έκθαζε: 

o ζηελ πξνψζεζε ηεο ηξαπεδηθήο έλσζεο (επνπηεία – εμπγίαλζε – 

εγγχεζε θαηαζέζεσλ ζηελ βάζε ησλ λέσλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ), 

ε νπνία απνηειεί νπζηαζηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ θαιιίηεξε ιεηηνπξγία ηεο 

ΟΝΔ θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο 

ξεπζηφηεηαο ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία. Καηά ην δηάζηεκα ηεο 

Διιεληθήο Πξνεδξίαο, ζα επηδησρζεί απηή πξφνδνο ζηε ζέζπηζε ηνπ 

Δληαίνπ Μεραληζκνχ Δμπγίαλζεο (SRM). 

o Σηελ νηθνδφκεζε ησλ αξρψλ ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

έλσζεο. Δηδηθφηεξα, ζηφρνο είλαη λα δηαζθαιηζζεί ε απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ησλ λέσλ κεραληζκψλ νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο 

Έλσζεο. Όιε απηή ε δηαδηθαζία ηεο εκβάζπλζεο ζα ζέβεηαη απφιπηα 

ηελ Κνηλή Αγνξά θαη ζα είλαη αλνηθηή ζηα κέιε ηεο Δ.Δ. πνπ δελ 

αλήθνπλ ζηελ Δπξσδψλε. 

o Ιδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο Δπξσδψλεο, 

σο έλα απφ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο εκβάζπλζεο. Η δηάζηαζε απηή έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία σο απάληεζε ζηελ δεκνγξαθηθή θαη δεκνζηνλνκηθή 

θξίζε ηνπ επξσπατθνχ θνηλσληθνχ θξάηνπο. 

o Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα ζεκειησζεί ην ζεζκηθφ νηθνδφκεκα πνπ λα 

εμαζθαιίδεη δηαθάλεηα, ινγνδνζία θαη αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ζην φιν 

εγρείξεκα ζηε βάζε ηεο αξρήο ηεο ζεζκηθήο ηζνηηκίαο ησλ θξαηψλ – 

κειψλ. 

 

Μετανάστεςση, Σύνοπα και Κινητικότητα 

 

 Η επηζθαιήο αηκφζθαηξα ζην εγγχο πεξηβάιινλ ηεο Δπξψπεο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε δηαηήξεζε ησλ γελεζηνπξγψλ αηηίσλ πνπ πξνθαινχλ ηηο 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ, επηδξνχλ απμεηηθά ζηελ 

πίεζε, ε νπνία αζθείηαη ζηα θξάηε – κέιε.  

 Σε απηφ ην πιαίζην, ζηφρνο ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο απνηειεί ε ελίζρπζε 

ησλ πξνζπαζεηψλ αλάδεημεο θαη ελίζρπζεο ησλ ζεηηθψλ ζπλεπεηψλ κηαο 

ζπλνιηθήο επξσπατθήο δηαρείξηζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ ζηελ 

ππεξεζία ηεο αλάπηπμεο.  
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 Η Διιεληθή Πξνεδξία ζα επηδηψμεη λα αλαδείμεη φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, κε παξάιιειεο δξάζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

επηπηψζεσλ απφ ηελ ιαζξνκεηαλάζηεπζε, ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηθφ επίπεδα.  

 Oη επξχηεξεο πνιηηηθέο πνπ ζπλδένληαη κε ηε κεηαλάζηεπζε, ζην πιαίζην ηεο 

Σθαηξηθήο Πξνζέγγηζεο ηεο ΔΔ γηα ηελ Μεηαλάζηεπζε (“EU Global Approach 

to Migration”), απνηεινχλ απφ ην 2005 ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ γηα 

ηνλ ζρεηηθφ δηάινγν θαη ζπλεξγαζία κε ρψξεο εθηφο ΔΔ. 

 

Τξεηο είλαη νη βαζηθνί ζηφρνη απηήο ηεο πξνζέγγηζεο:  

o ε βειηίσζε θαη νξγάλσζε ηεο λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο 

ππνβνεζνχκελεο θηλεηηθφηεηαο/facilitated mobility 

o ε απνθπγή θαη κείσζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο κε έλα 

απνδνηηθφ, σζηφζν θαη αλζξψπηλν, ηξφπν θαη 

o ε ελίζρπζε ζησλ ζπλεξγεηψλ κεηαμχ κεηαλάζηεπζεο θαη αλάπηπμεο 

  

 Η Διιεληθή Πξνεδξία, ελφςεη ηεο ιήμεο ηνπ «Πξνγξάκκαηνο ηεο Σηνθρφικεο 

2010-14», ζα εξγαζζεί πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζνχλ νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη 

θαη λα θαζνξηζζνχλ νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο Γηθαηνζχλεο θαη 

ησλ Δζσηεξηθψλ Υπνζέζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 2014 – 2018. 

 Παξάιιεια, έκθαζε δίλεηαη θαη ζηα κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηεο παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο, πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ επαλεηζδνρή θαη ζηελ επηζηξνθή, 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ζηελ νηθνδφκεζε ζεζκηθψλ 

ηθαλνηήησλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπλφξσλ.  

 Κχξηα επηδίσμε ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε 

κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλφξσλ ζε δηάθνξα 

επίπεδα, ελψ ζα επηδησρζεί ε ελίζρπζε φισλ ησλ δξάζεσλ πξφιεςεο ζε 

ηξίηεο ρψξεο πξνέιεπζεο θαη δηέιεπζεο ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο πξνο 

φθεινο φισλ ησλ θξαηψλ - κειψλ. 

 Η ειιεληθή πξνεδξία ζα πξνσζήζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ 

Σπζηήκαηνο Αζχινπ, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα κέηξα ελίζρπζεο ηεο 

αιιειεγγχεο πξνο εθείλα ηα θξάηε - κέιε, ηα ζπζηήκαηα αζχινπ ησλ νπνίσλ 

πθίζηαληαη ηδηαίηεξεο πηέζεηο, κε ζεβαζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ 

απφ ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο θαη ην δίθαην ηεο Δ.Δ., ζε ζπλεξγαζία κε δηεζλείο 

νξγαληζκνχο. 

 

Θαλάσσια πολιτική  

 

 Η ζάιαζζα είλαη πξνλνκηαθφ πεδίν γλψζεο θαη δξάζεο ησλ Διιήλσλ θαη 

αζηείξεπηε πεγή αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο γηα φιε ηεο Δπξψπε. 
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 Μηα νξηδφληηα ζεκαηηθή ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο, πνπ ζα δηαπεξλά ην ζχλνιν 

ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο, ζα αθνξά ζηελ Θαιάζζηα Πνιηηηθή ηεο ΔΔ. 

 Κεληξηθή ηδέα είλαη ε επαλεθθίλεζε θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο 

Θαιάζζηαο Πνιηηηθήο, κε ζπκπεξίιεςε φισλ ησλ εθθάλζεψλ ηεο, θαη φρη 

κφλνλ ησλ αλαπηπμηαθψλ πηπρψλ. 

 Καηά ζπλέπεηα, νη δξάζεηο πνπ ζα αλαιεθζνχλ θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα 

αλαδεηρζνχλ ζα εθηείλνληαη ζε έλα επξχηαην θάζκα, φπσο ε Οινθιεξσκέλε 

Θαιάζζηα Πνιηηηθή ζηελ «Αηδέληα Αλάπηπμε θαη Απαζρφιεζε ζηνπο ηνκείο 

Θάιαζζαο θαη Ναπηηιίαο», ν Θαιάζζηνο Φσξνηαμηθφο Σρεδηαζκφο, ε 

Πξσηνβνπιία Αδξηαηηθήο – Ινλίνπ, ε Θαιάζζηα Σηξαηεγηθή Αζθάιεηαο, ν 

Θαιάζζηνο θαη Παξάθηηνο Τνπξηζκφο, ε Μεηαλάζηεπζε δηα ηεο Θάιαζζαο. 

 Η ειιεληθή πξνεδξία ζηνρεχεη ζηε ζπλεξγαζία κε εηαίξνπο, κε ηνπο νπνίνπο 

ππάξρνπλ θνηλά ζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα, γηα ηελ πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ θαη 

πνιηηηθψλ πξνο ην θνηλφ ζπκθέξνλ φισλ ησλ κειψλ ηεο ΔΔ.  

Η επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη ζην πιαίζην ησλ παξαπάλσ πξνηεξαηνηήησλ, 

ζα επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πξνζπάζεηα αλάθακςεο ησλ επξσπατθψλ 

νηθνλνκηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηέο. Γη’ απηφ θαη 

πηζηεχσ φηη ε πξνζπάζεηα αθνξά φινπο καο.  

 

Ο Δπηκειεηεξηαθφο Θεζκφο, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε. Μπνξεί λα βνεζήζεη, ψζηε ε ηνπηθή γλψζε, λα αμηνπνηεζεί 

δεκηνπξγηθά, γηα ηε δηακφξθσζε νπζηαζηηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ παλεπξσπατθψλ 

πνιηηηθψλ».   
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