ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010

Στη Γενική Συνέλευση του Ευρωεπιμελητηρίου
ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, Γ. Κασιμάτης
Στην 107η Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωεπιμελητηρίου
συμμετείχε ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ. Γεώργιος Κασιμάτης, η οποία
πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουνίου στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή στις Βρυξέλλες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων, καθώς και δύο
επίσημοι προσκεκλημένοι, ο Πολωνός Επίτροπος, κ. Janusz Lewandowski,
Αρμόδιος για το Δημοσιονομικό Προγραμματισμό και Προϋπολογισμό, και ο κ.
Francois Roux, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Βελγίου,
Υπεύθυνος για Ευρωπαϊκά Θέματα.
Η Συνέλευση ξεκίνησε με την αποδοχή των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής
Συνέλευσης (15/10/2009) και τον εναρκτήριο λόγο του Προέδρου του
Ευρωεπιμελητηρίου, κ. Alessandro Barberis, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε τους
παρευρισκομένους, παρουσίασε τα επιτεύγματα του Ευρωπιμελητηρίου για το 20092010. Το κυριότερο από αυτά είναι η στενότερη συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς
οργανισμούς εκπροσώπησης συμφερόντων των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα με το
Businesseurope με το οποίο θα υπογραφεί και συμφωνία στενότερης συνεργασίας,
καθώς και με το Διεθνές Επιμελητήριο (ICC-International Chamber of Commerce).
Στόχος του Ευρωεπιμελητηρίου είναι να αυξήσει την παρουσία και την επιρροή του
στη διεθνή σκηνή και στα Διεθνή Φόρα όπως η Ομάδα του G20.
Στη συνέχεια, ο Αντιπρόεδρος του Ευρωεπιμελητηρίου και Πρόεδρος των Ισπανικών
Επιμελητηρίων, κ. Miquel Valls Maseda, παρουσίασε τα αποτελέσματα της
Ισπανικής Προεδρίας, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 31 Ιουνίου. Πιο
συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας είχαμε θεσμικές αλλαγές
με την υιοθέτηση της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία εφαρμόστηκε
αποτελεσματικά, την προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης, τη μάχη ενάντια στην
κλιματική αλλαγή, την ενδυνάμωση της φωνής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο,
την ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες τις Λατινικής Αμερικής και της
Καραϊβικής, την πρόοδο σε θέματα εναέριας ασφάλειας και εναέριας κυκλοφορίας,
και την παγιοποίηση της Ευρωπαϊκής κοινωνικής ατζέντας.
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Ο κ. Roux, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Βελγίου, Υπεύθυνος για
Ευρωπαϊκά Θέματα, παρουσίασε τις προτεραιότητες της Βέλγικης Προεδρίας. Για
το Βέλγιο είναι η 12η φορά που αναλαμβάνει την Προεδρία της Ε.Ε. και όπως
χαρακτηριστικά ανέφερε «έχουμε μάθει από τα λάθη μας», γι’ αυτό και δεν έχουν
προχωρήσει μέχρι στιγμής στην επίσημη ανακοίνωση των προτεραιοτήτων της
Βελγικής Προεδρίας. Πιο συγκεκριμένα, το 2001 η Βελγική Προεδρία παρουσίασε 2
μήνες πριν τη λήξη της Σουηδικής Προεδρίας τις προτεραιότητές της, γεγονός το
οποίο δημιούργησε ερωτηματικά για τη Σουηδική Προεδρία και μετά την 9η/11
χρειάστηκε να αναθεωρηθούν το Πρόγραμμα και οι προτεραιότητες της Προεδρίας.
Οι πρόσφατες εξελίξεις με την οικονομική κρίση επιβεβαιώνουν αυτό το σκεπτικό.
Το Πρόγραμμα της Βελγικής Προεδρίας θα ανακοινωθεί επίσημα στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 7 Ιουλίου από τον πρωθυπουργό του Βελγίου
ωστόσο, ο Francois Roux παρουσίασε κάποιους τομείς δράσεις – θεματικές
ενότητες:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

έξοδος από την κρίση
εξασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης
βελτίωση των κοινωνικών υποθέσεων
περιβάλλον και κλίμα
προϋπολογισμός: υιοθέτηση προϋπολογισμού για το 2011 και αναθεώρηση του
προϋπολογισμού για την ΕΕ
δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις
εξωτερική πολιτική: δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης
το 2010
διεύρυνση
Ε.Ε. και πολίτες:πρωτοβουλία των πολιτών

Ο κ. Lewandowski, Επίτροπος για το Δημοσιονομικό Προγραμματισμό και
Προϋπολογισμό, μίλησε για το νέο Δημοσιονομικό Κανονισμό της Ε.Ε., τον
προϋπολογισμό για το 2011 και τις δημοσιονομικές προοπτικές για το 2014-2020.
Συγκεκριμένα δήλωσε ότι «Η απλοποίηση πρέπει να προκύψει για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, το πιο ευέλικτο κομμάτι της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ας ελπίσουμε
ότι δε θα καθυστερήσει η νομοθετική διαδικασία». Στόχος είναι η καταπολέμηση
της γραφειοκρατίας και της πολυπλοκότητας των κανόνων διασφαλίζοντας
παράλληλα μεγαλύτερη απορροφητικότητα, τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση
των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων. Η απλοποίηση θα έχει ως αποτέλεσμα συγκεκριμένα
οφέλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για παράδειγμα θα καταργηθεί η υποχρέωση
να ανοίγουν ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς και το ανώτατο όριο για το
οποίο ακολουθούνται απλουστευμένες διαδικασίες αυξάνεται από 25,000 € σε 50,000
€. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφασίσουν με τη συνήθη
νομοθετική διαδικασία. Αναφορικά με τον προϋπολογισμό του 2011 ο Επίτροπος
δήλωσε «Στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για το 2011 υπάρχουν, ασφαλώς, κάποιες
αυξήσεις που θα είναι προς όφελος των επιχειρήσεων. Συνολικά, η μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα των χρηματικών πηγών θα επιτευχθεί με το ταίριασμα των
Ευρωπαϊκών κονδυλίων με ιδιωτικά κεφάλαια». Το Ευρωεπιμελητήριο καλωσορίζει
την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2011 και
ιδιαίτερα την αφιέρωση περισσότερων πόρων για την ανάπτυξη και
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ανταγωνιστικότητα. Για το μέλλον του Ευρωπαϊκού προυπολογισμού μετά το 2013 ο
Επίτροπος δήλωσε ότι πολλές χώρες φαίνεται να βρίσκονται σε κίνδυνο εξαιτίας του
δημόσιου χρέους και τόνισε ότι είναι η 1η φορά στην ιστορία που η ΕΕ δημιούργησε
μία ασπίδα τουλάχιστον 700 δις. ευρώ για την προστασία του κοινού ευρωπαϊκού
νομίσματος και των κρατών - μελών της Ε.Ε.
Τέλος, ο Επίτροπος μίλησε για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και
την Ύπατη Εκπρόσωπο, κα Catherine Ashton, η οποία ενισχύει τη δυνατότητα της
ΕΕ να χρησιμοποιεί και να διαχειρίζεται πόρους για εξωτερικές δράσεις, όπως για
παράδειγμα στην Αιτή και χωρίς την ανάμειξη των Ηνωμένων Εθνών, γεγονός που
προσδίδει μεγαλύτερο κύρος και προβολή στην Ε.Ε. Αναφορικά με την πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δημοσιονομικές προοπτικές για το 2014-20, οι οποίες
θα παρουσιαστούν στα μέσα του 2011, ο Επίτροπος δήλωσε «Ας ελπίσουμε ότι το
οικονομικό και δημοσιονομικό περιβάλλον θα είναι καλύτερο μέχρι τότε».
Μετά την τοποθέτηση του Επίτροπου ο κ. Κασιμάτης πήρε το λόγο και ευχαρίστησε
και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για τη βοήθεια προς την Ελλάδα, την οποία χαρακτήρισε ως «φιλί της
ζωής» σε μία πολύ κρίσιμη στιγμή για την ελληνική οικονομία. Επίσης, αναφέρθηκε
στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης για την Ελλάδα και ιδιαίτερα για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέσα στο 2009 έκλεισαν τουλάχιστον 30.000
επιχειρήσεις και αναμένεται να βάλουν λουκέτο άλλες 60.000 μέσα στο 2010. Ο
Πρόεδρος εξέφρασε την αγωνία του για το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα και
εάν θα επιβιώσει, ενώ αναφέρθηκε στο ευρώ λέγοντας ότι: «Όταν δημιουργήθηκε
το ευρώ οι συνθήκες ήταν τελείως διαφορετικές» και προσέθεσε: «Σήμερα
βρισκόμαστε ενώπιον της επιτακτικής ανάγκης να αυξήσουμε την
ανταγωνιστικότητα του ευρώ που κατρακυλάει έναντι των ξένων νομισμάτων».
Ο Επίτροπος ευχαρίστησε τον κ. Κασιμάτη για την τοποθέτησή του και απάντησε ότι
όλα αυτά τα θέματα είναι φυσικά εν γνώσει της Κομισιόν και ότι παρακολουθούν
στενά τις εξελίξεις.
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