
Προτεραιότητες ελληνικής προεδρίας

• Το μήνυμά μας στους ευρωπαϊκούς λαούς είναι: «Η

Ευρώπη μας. Μοιραζόμαστε το μέλλον σε μια 

κοινότητα αξιών». Θέλουμε να προωθήσουμε μια 

κοινότητα αξιών που θα ενισχύει το δικαίωμα του 

πολίτη στην ασφάλεια, στη δημοκρατία, στην καλύτερη 

ποιότητα ζωής. Η Ευρώπη ανήκει σε όλους τους 

ευρωπαϊκούς λαούς χωρίς εξαιρέσεις και

αποκλεισμούς. Όλοι έχουν δικαίωμα να μοιραστούν 

ένα τέτοιο μέλλον μαζί μας.

• Η Ελληνική Προεδρία θα συγκεντρώσει τις

προσπάθειές της σε πέντε κύριες προτεραιότητες, 

απαντώντας στις σύγχρονες μεγάλες προκλήσεις της 

Ευρώπης και του διεθνούς περίγυρού της: Στη 

διεύρυνση, στη στρατηγική της Λισσαβόνας, στη 

μετανάστευση, στο μέλλον της Ευρώπης, και στις 

εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης.

• Για τη διεύρυνση πρώτη μας προτεραιότητα είναι η 

τήρηση του χρονοδιαγράμματος που αποφασίσαμε 

στην Κοπεγχάγη και η προετοιμασία των πράξεων 

προσχωρήσεως, προκειμένου να υπογραφούν με τα 

δέκα νέα μέλη στις 16 Απριλίου στην Αθήνα. 

Παράλληλα θα θέσουμε σε εφαρμογή την ενισχυμένη 

προενταξιακή στρατηγική για την Βουλγαρία και την

ι



Ρουμανία και θα προωθήσουμε τη νέα εταιρική σχέση 

με την Τουρκία.

• Επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στην 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, στην απασχόληση, 

στην κοινωνική συνοχή και στην αειφορία. Με 

πολιτικές για: (α) την δημιουργία περισσότερων και 

καλύτερων θέσεων απασχόλησης, (β) την ενθάρρυνση 

της επιχειρηματικότητας και την στήριξη των μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων, (γ) την επιτάχυνση της 

πορείας προς την ευρωπαϊκή οικονομία της γνώσης, 

(δ) την πρόοδο στη διασύνδεση των αγορών, (ε) την 

ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής με την 

ενθάρρυνση πολιτικών για την ενσωμάτωση ομάδων 

που υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό και (στ) την 

αειφόρο ανάπτυξη.

• Τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα, η αντιμετώπιση 

των προβλημάτων που γεννούν, η ολοκλήρωση 

πολιτικών στο εσωτερικό της Ένωσης και η ενίσχυση 

των συνόρων απέναντι στον έξω κόσμο αποτελούν 

τους στόχους μας για μια ολοκληρωμένη 

μεταναστευτική πολιτική.

• Θέλουμε να δώσουμε ώθηση στα πορίσματα της 

Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης μετά τη 

διεύρυνσή της. Να διασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις 

μιας ουσιαστικής προόδου για τη νέα συγκρότηση μιας



Ένωσης πιο αποτελεσματικής, πιο δημοκρατικής, με 

κοινωνικό πρόσωπο, αλλά και πιο ισχυρής στο διεθνές 

περιβάλλον.

• Θα προωθήσουμε πολιτικές για την ενίσχυση της 

κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας και 

ασφάλειας προκειμένου για να ενισχύσουμε τον ρόλο 

της Ένωσης στη νέα εποχή. Οι σχέσεις με τα 

Βαλκάνια, αποτελούν την βάση για την ενίσχυση της 

σταθερότητας και της συνεργασίας στις περιοχές 

αυτές και στην Ευρώπη. Θα συνεχίσουμε τη διεθνή 

συνεργασία κατά της τρομοκρατίας, την υλοποίηση 

των διεθνών δεσμεύσεων για την αντιμετώπιση της 

φτώχειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

• Θέλουμε να φέρουμε στο προσκήνιο νέες ιδέες και 

προτάσεις δράσης για μια διευρυμένη Ευρώπη, 

περισσότερο ανταγωνιστική, κοινωνικά δικαιότερη, 

περισσότερο ασφαλή, με ισχυρότερη διεθνή παρουσία 

και πάνω από όλα πιο κοντά στον πολίτη. Να 

ξεπεράσουμε το σήμερα της ύφεσης και της 

ανασφάλειας, να θεμελιώσουμε το αύριο της ελπίδας 

και της προόδου για όλους.
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