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Εισαγωγικό κείμενο Μανώλη Κεφαλογιάννη
Το newsletter που έχετε «στα χέρια σας» θα σας ενημερώνει για τις
δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
Γιατί σε μία πολύ σημαντική περίοδο που διέρχεται όλη η Ευρώπη οι
αποφάσεις και οι παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
επηρεάζουν τους πολίτες όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Στόχος μας είναι η ενημέρωση να μην είναι μονοσήμαντη, αλλά να γίνει
πηγή προβληματισμού και συμμετοχής.
Με θέματα που μπορούν να αναδειχθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Γι’ αυτό και η δική σας θετική παρουσία, μας είναι όχι μόνο χρήσιμη αλλά
απαραίτητη.

Περιεχόμενα
- Χαιρετισμός Επικεφαλής της Ομάδας του ΕΛΚ κ. Manfred Weber (σελ. 2)
- Η απραξία της κυβέρνησης βάζει σε κίνδυνο την εξισωτική αποζημίωση (σελ. 3)
-Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να διαχειριστεί την ήττα του στις επόμενες εκλογές (σελ. 3)
- Στις δημοκρατίες ο κατηγορούμενος τεκμαίρεται αθώος. Στα φασιστικά καθεστώτα ο κατηγορούμενος πρέπει
να αποδείξει την αθωότητα του (σελ. 4)
- Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο στο πλαίσιο των επαφών του για την προετοιμασία
της κοινοβουλευτικής συνόδου ΕΕ – Τουρκίας (σελ. 5)
-Ο πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία βασικό κριτήριο για την
ένταξη της χώρας στην ΕΕ (σελ. 6)
- Ανεκμετάλλευτα 250 εκ Ευρώ για τη γνώση και την καινοτομία στον Πρωτογενή Τομέα (σελ. 7)
-Η Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφο (σελ.
8)
- Συνέδριο του ΕΛΚ στο Ελσίνκι στις 7 και 8 Νοεμβρίου (σελ. 10)
- Η νεολαία του ΕΛΚ στην Αθήνα (σελ. 11)
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- Παρουσίαση των θέσεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τα στρατηγικά σχέδια της νέας ΚΑΠ 2021-2027
(σελ. 9)

Χαιρετισμός Επικεφαλής της Ομάδας του ΕΛΚ και υποψήφιου
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Manfred Weber
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα: Η ραχοκοκαλιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Οι Ευρωεκλογές του 2014 ανέδειξαν έναν καθαρό νικητή στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Με περισσότερες από 200 έδρες, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα
είναι μακράν η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο δημοκρατικά εκλεγμένο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η πολιτική μας επιρροή στηρίζεται στην τεράστια ευθύνη που έχουμε για το
δικό σας μέλλον. Πλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει για τη
νομοθεσία της ΕΕ επιδρώντας στην καθημερινότητα όλων μας. Και εμείς
θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη κάνει τη ζωή καλύτερη για σας.
Είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε σκληρά ώστε να φέρουμε εις πέρας τη δέσμευσή μας να δώσουμε
ώθηση στην ανάπτυξη και στην απασχόληση, κάνοντας την ήπειρό μας ασφαλή και διασφαλίζοντας ότι
η Ευρώπη μιλάει με μία φωνή στη διεθνή σκηνή.
Αυτό το έργο θα ήταν αδύνατο χωρίς την αφοσίωση των Ευρωβουλευτών μας.
Ευρωβουλευτές όπως ο κ. Κεφαλογιάννης ο οποίος είναι ο εκπρόσωπός μας σε θέματα παράνομης
μετανάστευσης και μέλος της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας,
συμβάλλει
ουσιαστικά με τις παρεμβάσεις του στις διαδικασίες εντός της ομάδας του ΕΛΚ αλλά και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
Οι Ευρωβουλευτές μας βρίσκονται πάντα στη διάθεσή σας. Εάν έχετε απορίες πάνω σε θέματα
Ευρωπαϊκής πολιτικής ή αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρακαλώ
επικοινωνήστε μαζί τους.

[2]

Newsletter Μανώλης Κεφαλογιάννης, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα

Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα
«Η απραξία της κυβέρνησης βάζει σε κίνδυνο την εξισωτική αποζημίωση». Απάντηση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον Μανώλη Κεφαλογιάννη
«Η απραξία της κυβέρνησης βάζει σε κίνδυνο την

εξισωτική
αποζημίωση».
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
Κεφαλογιάννη

Απάντηση
της
στον
Μανώλη

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με ερώτηση που
κατέθεσε στις 2 Οκτωβρίου προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ζητούσε να ενημερωθεί αν έχει
καταθέσει η ελληνική κυβέρνηση προς έγκριση το
σχέδιο για τη νέα οριοθέτηση των περιοχών με
φυσικούς περιορισμούς και ειδικά μειονεκτήματα.
Ένα μείζον θέμα που αφορά στον αποκλεισμό
χιλιάδων αγροτών σε εκατοντάδες χωριά σε
ολόκληρη την Ελλάδα οι οποίοι έως σήμερα
λάμβαναν την εξισωτική αποζημίωση και τώρα
μένουν εκτός του νέου συστήματος οριοθέτησης για τα επόμενα τουλάχιστον 30 χρόνια.
Η απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου Γεωργίας Φιλ Χόγκαν στις 6 Νοεμβρίου επιβεβαιώνει την
εγκληματική αδιαφορία της κυβέρνησης που αφού μετά από 2 χρόνια πλήρους απραξίας έφερε
μετά από προτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Αύγουστο έφερε στις 13 Σεπτεμβρίου το
θέμα σε διαβούλευση.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να διαχειριστεί την ήττα του στις επόμενες εκλογές»
Μανώλης Κεφαλογιάννης στο OPEN TV – 4/11/18

https://goo.gl/ithv8R
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«Στις δημοκρατίες ο κατηγορούμενος τεκμαίρεται ως αθώος. Στα φασιστικά
καθεστώτα ο κατηγορούμενος πρέπει να αποδείξει την αθωότητα του».
Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 – 5/11/18
«Ο λαϊκισμός στις προσεχείς εθνικές και ευρωπαικές εκλογές πρέπει να ηττηθεί παντού. Ο
λαϊκισμός δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο. Στην Ελλάδα έχουμε τον αριστερόστροφο λαϊκισμό
του κ. Τσίπρα»

https://goo.gl/BoLXo7

https://goo.gl/mvUBwf
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Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο στο πλαίσιο των
επαφών του για την προετοιμασία της κοινοβουλευτικής συνόδου ΕΕ - Τουρκίας
Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης ως πρόεδρος της
Μικτής
Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής
Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας επισκέφθηκε την
Κωνσταντινούπολη για την προετοιμασία της
Συνόδου ΕΕ - Τουρκίας που θα πραγματοποιηθεί
19 και 20 Δεκεμβρίου στην Άγκυρα, με την
παρουσία
Ευρωπαίων
και
Τούρκων
αξιωματούχων και βουλευτών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και
της
Τουρκικής
Εθνοσυνέλευσης. Στο πλαίσιο της Συνόδου στην
Άγκυρα προγραμματίζεται, επίσης, και σειρά
συναντήσεων του Έλληνα ευρωβουλευτή με την
τουρκική πολιτική ηγεσία.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην
Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κεφαλογιάννης έγινε δεκτός στο Φανάρι από τον Οικουμενικό
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο όπου τον ενημέρωσε για τις εργασίες της Επιτροπής στην οποία
προεδρεύει, αλλά και για πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για την σύσφιξη των σχέσεων του
Οικουμενικού Πατριαρχείου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Με αφορμή την επίσκεψη του στην Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κεφαλογιάννης δήλωσε :
«Θέλω να χαιρετήσω με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων
αξιωματικών του Άγγελου Μητρετώδη και Δημήτρη Κούκλατζη που κρατήθηκαν για 168 μέρες
στις φυλακές της Αδριανούπολης, ως ένα θετικό πρώτο δείγμα γραφής από την μεριά της
Τουρκίας. Όπως επίσης και την αποφυλάκιση πρόσφατα του Αμερικανού πάστορα Άντριου
Μπράνσον.
Θέλω επίσης να χαιρετήσω τη συμβολή της Τουρκίας στο τεράστιο προσφυγικό ζήτημα με τη
φιλοξενία 3,5 εκατομμυρίων Σύρων προσφύγων στο έδαφός της. Θα ήθελα τέλος να τονίσω
ότι όλοι επιθυμούμε μία Τουρκία δημοκρατική, ασφαλή, σταθερή. Μία Τουρκία με σαφή
ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Μία Τουρκία παράγοντα ειρήνης στην περιοχή. Είναι όμως
ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας της χώρας να δείξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πραγματικά
επιθυμεί να προχωρήσει η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή οικογένεια.
Πρέπει να δείξει έμπρακτα ότι ασπάζεται τις Αρχές και τις Αξίες της Ευρώπης για τη λειτουργία
της Δημοκρατίας, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την προστασία των μειονοτήτων.
Πρέπει να δείξει έμπρακτα ότι σέβεται την Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Την ελεύθερη
έκφραση. Την ελευθερία του τύπου. Τη θρησκευτική ανεξαρτησία.
Πρέπει να δείξει στην πράξη ότι σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των γειτονικών χωρών και
ιδιαίτερα των χωρών που είναι μέλη της ΕΕ όπως η Ελλάδα και η Κύπρος.
Επιθυμία της Ευρώπης είναι η Τουρκία να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
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«Ο πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην
Αλβανία βασικό κριτήριο για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ»
Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με
ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
στις
31
Οκτωβρίου
επισημαίνει τα κύρια ζητήματα που
απασχολούν την Ελληνική Εθνική
Μειονότητα στην Αλβανία και τονίζει
ότι ο πλήρης σεβασμός των
δικαιωμάτων
της
μειονότητας
αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια
για την ενταξιακή πορεία της
Αλβανίας.
Αναλυτικά η ερώτηση:
«Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων είναι η στόχευση
της Ένωσης για τα επόμενα χρόνια. Αλλά αυτό δεν μπορεί να επισυμβεί με κάθε κόστος. Γιατί
μόνο οι χώρες που γνήσια συνιστούν κράτη δικαίου πληρούν την ελάχιστη αυτονόητη
προϋπόθεση για την ένταξή τους στη μεγάλη οικογένεια των ευρωπαϊκών λαών. Στην Ευρώπη
δεν γίνεται κανένας μέλος της με εκπτώσεις. Εκπτώσεις στο ευρωπαϊκό κεκτημένο δεν
νοούνται.
Η Ελληνική Εθνική Μειονότητα είναι η μεγαλύτερη αριθμητικά και η σημαντικότερη
μειονότητα στην Αλβανία. Είναι μειονότητα γηγενής, αναγνωρισμένη από την Αλβανία ως
εθνική
μειονότητα.
Ο πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων της μειονότητας και η υλοποίηση των συναφών
δεσμεύσεων και υποχρεώσεων της αλβανικής πλευράς συνιστά κριτήριο για τη συμμόρφωσή
της με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής της πορείας και βαρόμετρο των διμερών σχέσεων
Ελλάδας-Αλβανίας.
Ο σεβασμός των μειονοτικών δικαιωμάτων στο σύνολο της αλβανικής επικράτειας
περιλαμβάνεται παγίως στα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις ετήσιες εκθέσεις
προόδου της για την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας.
Τα κύρια ζητήματα που απασχολούν την Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία άπτονται
της εκπαίδευσης στη μητρική γλώσσα, της δυνατότητας χρήσης της ελληνικής γλώσσας στη
δημόσια ζωή, της απουσίας των μελών της Ομογένειας από τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και
του σεβασμού των περιουσιακών τους δικαιωμάτων.
Ειδικότερα για το δικαίωμα παροχής δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης στα μέλη των
μειονοτήτων στη μητρική τους γλώσσα επισημαίνεται ότι αποτελεί βασική υποχρέωση κάθε
σύγχρονου κράτους.
Δυστυχώς, η αλβανική κυβέρνηση εφαρμόζει τα μειονοτικά δικαιώματα περιορίζοντας το
εύρος προστασίας τους αποκλειστικώς και μόνο εντός των λεγόμενων «μειονοτικών ζωνών»
με αποτέλεσμα πολλά μέλη της Ελληνικής μειονότητας που διαβιούν εκτός των ζωνών αυτών
να αποστερούνται ολοσχερώς του δικαιώματος σε δημόσια δωρεάν παιδεία στη μητρική τους
γλώσσα.
Ερωτάται η Επιτροπή:
- Είναι σε γνώση της τα ανωτέρω;
-Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να προφυλαχτούν στην ολότητά τους τα
δικαιώματα της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία;»
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Ανεκμετάλλευτα 250 εκ Ευρώ για τη γνώση και την καινοτομία στον Πρωτογενή
Τομέα.
Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με
ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στις 30 Οκτωβρίου ζητά να
ενημερωθεί για τους λόγους που οι
ελληνικές αρχές καθυστερούν να
προκηρύξουν
συγκεκριμένα
μέτρα
καθοριστικής ενίσχυσης του Αγροτικού
Τομέα.
Αναλυτικά η ερώτηση:H μεταφορά της
γνώσης και η καινοτομία παίζουν
καταλυτικό
ρόλο
στην
επίλυση
προβλημάτων των παραγωγών, για την
αύξηση της προστιθέμενης αξίας
προϊόντων,
για
την
υιοθέτηση
φιλοπεριβαλλοντικών
πρακτικών,
ειδικά ενόψει των απαιτήσεων της ΚΑΠ
2021-2027.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογώντας την επιτυχία αυτών των μέτρων έχει κατατάξει την
Ελλάδα μεταξύ αυτών των χωρών με την χειρότερη απόδοση σε αυτόν τον τομέα, με
χαρακτηριστικό περίκλειστο σύστημα μεταφοράς γνώσης και αδυναμία μεταφοράς
πληροφορίας που ενδιαφέρει τον παραγωγό.
Την ίδια ώρα που οι Έλληνες αγρότες ζητούν την παροχή επιστημονικής βοήθειας, στην
Ελλάδα, το Μέτρο 2 των γεωργικών συμβούλων με Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) 130 εκ. Ευρώ δεν έχει
ακόμα προκηρυχτεί, το Μ16 Συνεργασία με ΔΔ 80 εκ. Ευρώ βρίσκεται σε διαδικασία συνεχών
παρατάσεων, ενώ στο Μ1 για τη μεταφορά της γνώσης, ΔΔ 50 εκ. Ευρώ γίνονται μόνο οι
υποχρεωτικές εκπαιδεύσεις που αφορούν Νέους Αγρότες δηλαδή έχουν πληρωθεί μόλις
8.833.500 ευρώ.
Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
- Ποιο είναι το ποσοστό απορρόφησης των αντίστοιχων μέτρων στις χώρες της Ε.Ε;
-Έχει ενημερωθεί από τις Ελληνικές Αρχές για τους λόγους καθυστέρησης προκήρυξης των
συγκεκριμένων μέτρων, δεδομένου ότι ειδικά η ύπαρξη Συστήματος Γεωργικών Συμβουλών
αποτελεί προϋπόθεση έγκρισης των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ 2021-2027;
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«Η Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι πάντα δίπλα στον
Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφο»
Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης έκανε την
ακόλουθη δήλωση με αφορμή την
παρουσίαση των θέσεων του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος για τα στρατηγικά σχέδια
της νέας ΚΑΠ 2021-2027 που θα
πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου.
«Την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση τα
τελευταία 3,5 χρόνια ουσιαστικά είναι
παντελώς απούσα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό
Κόμμα, η μεγάλη πολιτική οικογένεια που ανήκει η Νέα Δημοκρατία φανερώνει το έμπρακτο
ενδιαφέρον του για τον Πρωτογενή Τομέα. Διαβουλεύεται, συμμετέχει και συνδιαμορφώνει με
ουσιαστικές προτάσεις τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021-2027 για τη στήριξη του
Ευρωπαίου και του Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφου.
Σειρά ειδικών μέτρων και στρατηγικών για την ενίσχυση του Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφου
περιλαμβάνονται στις θέσεις και προτάσεις του ΕΛΚ για τα στρατηγικά σχέδια της Νέας ΚΑΠ
2021-2027.
Η πρόταση μου, μεταξύ άλλων, για ενσωμάτωση ειδικής ενίσχυσης του κλάδου της
αιγοπροβατοτροφίας έγινε αποδεκτή από το ΕΛΚ.
Τα μέτρα και οι στρατηγικές που υιοθετήθηκαν από το ΕΛΚ είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την
Ελλάδα και τους Έλληνες παραγωγούς και κτηνοτρόφους. Ιδιαίτερα, τώρα που ο Πρωτογενής
Τομέας έχει πληγεί σοβαρά από την φορολογική και ασφαλιστική πολιτική της σημερινής
κυβέρνησης. Πολιτικές υπερφορολόγησης που αποτελούν αποκλειστική επιλογή της
σημερινής κυβέρνησης όπως επανειλημμένως έχει απαντήσει σε ερωτήσεις μου ο Επίτροπος
Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πιέρ Μοσκοβισί.
Τα θεσμικά μέτρα που προτείνονται στην νέα ΚΑΠ από το ΕΛΚ, θα αφορούν:
α) Διατήρηση τουλάχιστον των τρεχόντων ποσοστών συγχρηματοδότησης καθώς και αύξησή
τους σε ορισμένες περιπτώσεις όπως πχ στους νέους γεωργούς ή στην ανταλλαγή γνώσεων και
πληροφοριών και στο σύστημα παροχής συμβουλών
β) Ειδική ενίσχυση για τις γυναίκες αγρότισσες, στοιχείο που θα συμβάλει σημαντικά στην
αναγκαία ηλικιακή ανανέωση του κλάδου.
γ) Τη θέσπιση μιας ειδικής περιβαλλοντικής πληρωμής στο πλαίσιο των Οικολογικών
Προγραμμάτων τα λεγόμενα Eco-Schemes, ως αναγνώριση του ρόλου που παίζουν ο κλάδος
της αιγοπροβατοτροφίας και ειδικότερα η εκτατική στην προστασία της βιοποικιλότητας, στην
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πρόληψη της κλιματικής αλλαγής, στην πρόληψη των πυρκαγιών, στην διατήρηση του
φυσικού τοπίου, στην απασχόληση στις ορεινές και περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα, κοκ.
δ) Τη συμπερίληψη της αιγοπροβατοτροφίας με κατάλληλες προσαρμογές ως
ισότιμος τομεακός τύπος παρεμβάσεων όπως πχ ο αμπελοοινικός τομέας, τα
οπωροκηπευτικά, η μελισσοκομία, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της
τρέχουσας χαμηλής παραγωγικότητας μέσα τόσο από εθνικά προγράμματα στήριξης όσο και
από επιχειρησιακά προγράμματα.
ε) Τη διατήρηση της εξισωτικής αποζημίωσης, ενός βασικού εργαλείου διατήρησης της
εκτατικής γεωργικής δραστηριότητας, στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, απελευθερώνοντας
έτσι πόρους για αναπτυξιακά μέτρα
στ) Αύξηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων στην αιγοπροβατροφία μέσα από την διατήρηση
των τρεχουσών επιπέδων των συνδεδεμένων ενισχύσεων δηλαδή 13% + 2% (για τις
πρωτεϊνούχες καλλιέργειες) αντί 10% + 2% που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Νέα του ΕΛΚ:
Συνέδριο του ΕΛΚ στο Ελσίνκι στις 7 και 8 Νοεμβρίου
Το ΕΛΚ ξεκινά την προεκλογική του εκστρατεία στην ΕΕ με ισχυρό κορυφαίο
υποψήφιο

Περισσότεροι από δύο χιλιάδες εκπρόσωποι από σαράντα μία ευρωπαϊκές χώρες που
εκπροσωπούν πενήντα ένα πολιτικά κόμματα συγκεντρώθηκαν στο Ελσίνκι και εξέλεξαν τον
Manfred Weber ως τον υποψήφιο του κόμματος για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής.
Το Συνέδριο ενέκρινε επίσης τις πολιτικές του ΕΛΚ, οι οποίες θα παρουσιαστούν στους
ψηφοφόρους πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του προσεχούς Μαΐου.
Πιο συγκεκριμένα, το ΕΛΚ μέσα από τα πολιτικά κείμενα που υιοθετήθηκαν προτάσει τους
παρακάτω βασικούς άξονες.
Στον τομέα της εμπέδωσης μιας Ευρώπη της Ειρήνης και Ασφάλειας, τονίζει την σημασία της
διασφάλισης των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, της αποτροπής της παράνομης
μετανάστευσης, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς.
Στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας το ΕΛΚ προτάσει πολιτικές που
ενισχύουν την ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης.
Μιας οικονομίας κοινωνικά ανοιχτής σε ευκαιρίες για όλους τους Ευρωπαίους. Που θα
διασφαλίζει το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο βασιζόμενο σε αρχές και κανόνες. Σημαντικό
βάρος πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, της έρευνας και της
καινοτομίας με ενδυνάμωση του ρόλου και της απασχόλησης της νεολαίας. Για το ΕΛΚ η
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και η ενδυνάμωση της νομισματικής ένωσης και του Euro θα
συνεχίσει να είναι προτεραιότητα.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και το κομμάτι της προστασίας του περιβάλλοντος και της
κλιματικής αλλαγής, όπου το ΕΛΚ δεσμεύεται να προωθήσει μια περισσότερο πράσινη
οικονομία σε όλους τους τομείς και την μετάβαση του επιχειρηματικού και βιομηχανικού
μοντέλου στην οικονομία χαμηλού άνθρακα και στην κυκλική οικονομία.
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Η νεολαία του ΕΛΚ στην Αθήνα

Το 12ο Συνέδριο της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με τη συμμετοχή 250
συνέδρων από όλη την Ευρώπη φιλοξενήθηκε από την ΟΝΝΕΔ και πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα από 1 έως 4 Νοεμβρίου.
Σημαντικές ομιλίες-παρεμβάσεις πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ο
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υποψήφιος του ΕΛΚ για την
προεδρία της Ευρωπαικής Επιτροπής Μάνφρεντ Βέμπερ και ο συνυποψήφιός οτυ στο Ελσίνκι
Αλεξάντερ Στουμπ.
Το Συνέδριο εξέλεξε 14 νέα μέλη για το προεδρείο της Νεολαίας του ΕΛΚ εκ των οποίων τα 7
μετείχαν στο εκλεκτορικό σώμα που εξέλεξε λίγες μέρες αργότερα τον Μάνφρεντ Βέμπερ στο
Ελσίνκι.

Στοιχεία Επικοινωνίας
•

Αθήνα, Αττικής, Ελλάδα (+30) 210 36 09 306, (+30) 210 36 44 752, (+30) 210 36 40 863
Βαλαωρίτου 9A, Aθήνα 106 71

•

Βρυξέλλες, Brussels, Βέλγιο +32(0)2 28 45570, +32(0)2 28 49570
Parlement européen Bât. Altiero Spinelli 08E165 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047
Bruxelles/Brussel

•

Ηράκλειο, Κρήτης, Ελλάδα , (+30) 2810 22 03 27, (+30) 2810 22 18 11
Δημοκρατίας 55, Ηράκλειο 71306

Site: http://www.kefalogiannis.gr/
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