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Γηεμήρζεζαλ ζήκεξα ην πξσί ζηε Λεπθσζία, νη εξγαζίεο ηεο πξψηεο ζπλάληεζεο ησλ 

Πξνέδξσλ ησλ Δπηηξνπψλ Δπξσπατθψλ Υπνζέζεσλ ησλ Κνηλνβνπιίσλ ηνπ Νφηνπ, ζηα 

πιαίζηα πξσηνβνπιίαο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Δμσηεξηθψλ θαη 

Δπξσπατθψλ Υπνζέζεσλ, θ. Αβέξσθ Νενθχηνπ, γηα θαζηέξσζε ζρεηηθψλ ηαθηηθψλ 

ζπλαληήζεσλ.  

Ο θ. Νενθχηνπ, ζε εηζαγσγηθή νκηιία ηνπ, αθνχ επραξίζηεζε ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο, ηφληζε φηη ε παξνπζία ηνπο ζηε ζπλάληεζε εληζρχεη ηνπο κεηαμχ ηνπο 

δεζκνχο ζπιινγηθφηεηαο θαη αιιειεγγχεο, ζεκεηψλνληαο παξάιιεια φηη πνιιέο απφ ηηο 

πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη ρψξεο ηνπ Νφηνπ είλαη θνηλέο. Ο θ. Νενθχηνπ 

αλαθέξζεθε ηδηαίηεξα ζηηο  θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο βαζηάο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο θαη ζηελ αχμεζε ησλ δηεζλψλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ πξνο ηελ Δπξψπε, ηνλίδνληαο 

παξάιιεια φηη ζθνπφο ηεο Σπλάληεζεο δελ είλαη ε ακθηζβεηήηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

αιιά ε ελίζρπζε ηνπ επξσπατθνχ νξάκαηνο.   

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Νενθχηνπ αλέθεξε φηη ε χθεζε, ε αλεξγία θαη ε νηθνλνκηθή εμαζιίσζε, 

θινλίδνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ, ηφζν πξνο ην εζληθφ φζν 

θαη ζην επξσπατθφ πνιηηηθφ νηθνδφκεκα θαη ζα πξέπεη νη πξνζπάζεηεο φισλ λα 

επηθεληξσζνχλ, αθελφο, ζηνπο ηξφπνπο αλαραίηηζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη, αθεηέξνπ, 

ζηελ επαλάθηεζε ηεο ρακέλεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ.  

Όζνλ αθνξά ην πξφβιεκα ηεο αχμεζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ Δπξψπε, ν θ. Νενθχηνπ 

αλέθεξε φηη, ελψ ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε ε κεηαλάζηεπζε απνηειεί έλα ρξήζηκν 

εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ρσξψλ ππνδνρήο, ζηηο ρψξεο ηνπ επξσπατθνχ Νφηνπ, ιφγσ 

ηεο έιιεηςεο κηαο νινθιεξσκέλεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, ε θνηλσληθή ζπλνρή θαη, ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ε ζηαζεξφηεηα θαη ε εηξήλε ηίζεληαη ζε θίλδπλν. Λακπξά κπαιά 

μεληηεχνληαη, ελψ απφ ηελ άιιε, ε Δπξσπατθή Έλσζε δέρεηαη κεηαλαζηεπηηθά θχκαηα 

αηφκσλ, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ρσξίο ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο. Θα πξέπεη, αλέθεξε, λα 

πηνζεηεζεί κηα νινθιεξσκέλε επξσπατθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, πξνο αληηκεηψπηζε ησλ 

πνιιαπιψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε Έλσζε ζε απηφ ηνλ ηνκέα.  

Ο θ. Νενθχηνπ ππνγξάκκηζε αθφκα ηελ αλάγθε ελφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ ρσξψλ ηνπ 

Νφηνπ, γηα ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ, πνπ, φπσο αλέθεξε, ζα ζπληζηά θαη 



 

επηηπρία νιφθιεξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνλίδνληαο φηη ζα πξέπεη νη ρψξεο-κέιε ηνπ 

Βνξξά λα θαηαλνήζνπλ  φηη γηα λα θαηαζηεί ε Δπξσπαίθή Έλσζε δπλαηή γηα ηηο επφκελεο 

γεληέο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε αλάθακςε ησλ νηθνλνκηψλ ησλ ρσξψλ ηνπ 

επξσπατθνχ Νφηνπ θαη ε θνηλσληθή ζπλνρή νιφθιεξεο ηεο Έλσζεο.   

Τέινο, ν θ. Νενθχηνπ ηφληζε φηη, κε ηελ  θαζηέξσζε ηαθηηθψλ ζπλαληήζεψλ ηνπο, νη ζχλεδξνη 

ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ θαη λα αληαιιάμνπλ απφςεηο γηα ην ζπληνληζκφ ησλ 

δξάζεψλ ηνπο, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε πνιηηηθψλ ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ ζα 

αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηα ηξέρνληα θνηλά ηνπο πξνβιήκαηα. Υπνγξάκκηζε δε, 

ζήκεξα,  φηη κέζα απφ απηά ηα πνιιαπιά πξνβιήκαηα, ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δσζεί 

ζην ζέκα ηεο αλεξγίαο, θαη ηδηαίηεξα ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ.  Όπσο αλέθεξε, νη ζεκεξηλέο 

εγεζίεο ζα απνηεινχλ ηελ θαηαξακέλε γεληά ησλ επξσπατσλ, εάλ επηηξαπεί νιφθιεξε ε γεληά 

ησλ δεθανθηάξεδσλ ζηελ Δπξψπε λα είλαη ε ρακέλε γεληά.  
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