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  Efter det cypriotiska ordförandeskapets första månad har flera framsteg gjorts. 
Några exempel är att rådets förslag till EU:s budget för 2013 har antagits, att 
arbetet för att nå ett gemensamt europeiskt asylsystem har gått framåt och likaså 
arbetet med hur man ska hantera humanitära kriser i östra Medelhavet. 30 möten 
har hållits på Cypern, fyra av dem har varit informella ministermöten. Här är korta 
sammanfattningar av dem: 
 

Stärkt roll för sociala aktörer  
De sociala aktörernas roll behöver stärkas för att öka sysselsättningen och den 
sociala sammanhållningen. Det enades EU:s ministrar för arbetsmarknad och 
socialpolitik om när de träffades för att diskutera hur enskilda organisationer och 
lokala myndigheter kunde delta i implementeringen av Europa 2020‐strategin. Det 
var ett informellt möte i Nicosia den 12‐13 juli, som leddes av det cypriotiska 
ordförandeskapet.  Om kommissionens sysselsättningspaket sades att det är en 
”nyckelprioritet” att främja sysselsättningen genom att inrikta sig på att skapa 
kvalificerade arbeten, att reformera strukturer på arbetsmarknader och att 
investera i humankapital. 
 

Intelligenta teknologier inom transportsektorn  
”Intelligenta teknologier inom transportsektorn”, det vill säga att optimera 
användningen av informations‐ och kommunikationsteknologier inom 
transportsektorn, det diskuterades som ett framtida steg för att främja Fonden för 
ett sammanlänkat Europa och dess mål för tillväxt och ekonomisk återhämtning, 
när medlemsländernas ministrar för transport och telekommunikation hade ett 
informellt möte i Nicosia den 17 juli.   
 

Främja entreprenörskap  
När EU:s konkurrensministrar träffades i Nicosia den 19 juli enades de om att det 
finns behov av att främja entreprenörskap för att komma ur den ekonomiska 
krisen och hjälpa Europa tillbaka till ekonomisk tillväxt. Fokus lades särskilt på stöd 
till små‐ och medelstora företag, som är en av det cypriotiska ordförandeskapets 
främsta prioriteringar. 
Cyperns handels‐, industri‐ och turismminister Neoclis Sylikiotis var värd för det 

informella mötet, där även Antonio Tajani närvarade som är vice ordförande i EU‐
kommissionen och kommissionär för företagande och näringsliv. Mötet visade en 
bred samstämmighet i åsikterna om många av frågorna inom de övergripande 
temana: 
• utbildning inom entreprenörskap som en lösning på ungdomsarbetslöshet 
• aktivering av outnyttjade entreprenörstalanger, exempelvis främja kvinnligt 

företagande 
• innovation som ett drivmedel för entreprenörskap 
• omstruktureringar i rätt tid för företag som behöver det och en andra chans för 

ärliga företagare som drabbats av konkurs.  
”Europa har insett att den ekonomiska krisen inte kan bekämpas enbart med 

stränga åtstramningsåtgärder och har därför valt att återigen inrikta sig på tillväxt. 
Det innebär bland annat att främja en politik som stödjer entreprenörskap (särskilt 
små‐ och medelstora företag, som är ryggraden i Europas ekonomi), uppmuntra  

fortsättning sidan 2 … 
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Tar över i orolig tid 
 

Den  europeiska  kommissionen 
välkomnar  på  sin  hemsida  det 
cypriotiska  ordförandeskapet  som 
började  den  1  juli,  och  noterar  att 
Cypern  kommer  att  fokusera  på  att 
återställa ekonomisk tillväxt.  

Cypern  tar  över  ”under  pågående 
oro över den långsamma takten i den 
ekonomiska  återhämtningen  och 
eurozonens  skuldkris”,  skriver 
kommissionen och  ”anpassningen  av 
de  offentliga  budgetarna  med  de 
gränser  som  EU  satt  måste  ske 
parallellt  med  att  främja  tillväxten. 
Cypern  kommer  att  fokusera  på 
åtgärder som främjar dessa mål”. 

 Enligt  kommissionen  kommer  en 
viktig uppgift att vara att nå enighet 
om kommissionens budgetförslag för 
2014–2020.  Den  visar  EU:s 
prioritering  att  på  sikt  påskynda 
ekonomisk  tillväxt,  skapa  jobb  och 
förbättra konkurrensen.  

En  annan  prioritet  är  att  genom 
investeringar  skapa  fler  och  bättre 
jobb och utbilda människor – särskilt 
arbetslösa  ungdomar.  Tonvikt 
kommer också att läggas på åtgärder 
som hjälper små företag att blomstra 
och  på  inrättandet  av  en  enhetlig 
marknad för digitala tjänster. 

Kommissionen har noterat att ett av 
Cyperns  främsta  mål  är  att  nå  en 
överenskommelse  om  en  mer 
integrerad havspolitik. 

 Kommissionens förslag syftar till att 
stärka samordningen  inom EU för att 
hantera  marina  resurser  mer 
effektivt.  

  Det  är  även  viktigt  att  nå  en 
överenskommelse  om  gemensamma 
regler  för  asylsökande,  efter  förra 
årets händelser i norra Afrika och den 
stora  immigrationen  till  Europa  som 
följde. ”EU: s ledare är angelägna om 
att  förbättra  det  sätt  på  vilket  EU:s 
yttre gränser hanteras. De överväger 
även nya överenskommelser för EU:s 
gränsfria  interna  område”,  avslutas 
kommissionens pressmeddelande. 

 

fortsättning från sidan 1…   

innovation och skapa villkor för sysselsättning och på så sätt bidra till att den sociala 
sammanhållningen upprätthålls”, sade Sylikiotis.  

  För att uppnå det  cypriotiska ordförandeskapets mål om ett  ”bättre Europa” och 
EU:s  framtida  tillväxt,  så  måste  politiska  åtgärder  vidtas  för  att  stötta 
entreprenörskapet och realekonomin, menar Sylikiotis. Det kan man göra genom att 
ge  stöd  till  innovationer,  skapa nya affärsmodeller, öka produktiviteten och  skapa 
nya jobb. 

 
 

Immigration, asyl och IT‐brottslighet 
Medlemsländers ministrar  för  rättsliga  och  inrikes  frågor,  kommissionären Cecilia 
Malmström, politiker  från Europaparlamentet  liksom  representanter  från  flera EU‐
organ och  internationella organisationer deltog vid ett  informellt möte den 23  juli  i 
Nicosia som leddes av Cyperns inrikesminister Eleni Mavrou.  

Fokus  låg på de  framtida prioriteringarna  för  immigration och asylfrågor och vad 
kommissionens tredje årsrapport om det  från år 2011 säger om det. Med tanke på 
den pågående ekonomiska krisen  tittade ministrarna även på olika  sätt  för EU att 
försäkra  sig  om  en  effektiv  migrationspolitik  och  bättre  ta  tillvara  det  som 
migrationen och mobiliteten bidrar med  för unionens  tillväxt. De diskuterade även 
på  vilket  sätt  som EU  kan optimera kopplingen mellan migration och utveckling  i 
sina  relationer  med  tredje  länder,  på  vilket  sätt  EU  kan  sträva  efter  en  bättre 
hantering av migrationsflöden och förhindra och tackla illegal immigration.  

Ministrarna  enades  om  att  legal  migrationspolitik  bör  baseras  på 
arbetsmarknadens  behov  och  att  selektiv  och  riktad  migration  kan  bidra  till 
ekonomisk  tillväxt,  särskilt  om man  kan  attrahera  välutbildad  arbetskraft. Det  är 
viktigt att maximera möjligheterna för medborgare från tredje världen som befinner 
sig i EU legalt.  

Andra  diskussionsämnen  var  konfiskering  av  kriminellas  tillgångar, 
cyberbrottslighet, och migrationsfrågor i allmänhet. 
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Cyperns ordförandeskap har Bryssels och EU:s fulla stöd 
 

 
Herman Van Rompuy och Demetris Christofias 

Det cypriotiska ordförandeskapet har 
fullt  stöd  i Bryssel,  enligt Europeiska 
rådets  ordförande  Herman  Van 
Rompuy,  och  han  förväntar  sig  att 
alla  länder  i regionen ska bidra till en 
fridfull  atmosfär  när  Cypern  håller  i 
ordförandeskapet.  Det  framkom  vid 
ett möte med Cyperns  president  vid 
presidentpalatset den 6 juli.  

”Besluten  från  Europeiska  rådets 
förra möte har  en  viktig  inverkan  på 
det  cypriotiska  ordförandeskapet”, 
sade  Van  Rompuy  vid  en 
presskonferens efteråt.  

Enligt  honom  är  målet  att  nå  en 
överenskommelse  i  förhandlingarna 
om  den  fleråriga  budgetramen  före 
årets  slut.  Det  cypriotiska 
ordförandeskapet kommer därför att 
påbörja  bilaterala  möten  med 
medlemsstaterna  de  närmsta 
dagarna.  

Ett annat ämne   som    diskuterades  

  var  Cyperns  begäran  om  finansiellt 
stöd  från  EU:s  stabiliseringsfonder 
EFSF  och  ESM.  Finansministrarna  i 
Eurogruppen har accepterat begäran 
och situationen utvärderas nu av den 
så  kallade  trojkan  (kommissionen, 
Europeiska          centralbanken      och  

  Internationella  valutafonden).  ”Jag 
välkomnar  Cyperns  åtagande  att 
beslutsamt  engagera  sig  i  politiska 
åtgärder för att säkra en tillbakagång 
till  en  stabil  och  hållbar  ekonomisk 
tillväxt och en solid finansiell sektor”, 
sa Van Rompuy. 

Gemensamma ansträngningar för att möta EU:s utmaningar 
Cyperns  president  Demetris 
Christofias  och  kommissionens 
ordförande  José Manuel Barroso höll 
en presskonferens efter mötet mellan 
Cyperns  regering  och  EU:s 
kommissionärer.  

Det cypriotiska ordförandeskapet är 
mycket väl  förberett, sa Barroso, det 
är  ett  enormt  ansvar,  en  stor 
arbetsbörda, särskilt i tider av globala 

  och  europeiska  utmaningar. Mot  ett 
”bättre Europa” är ett starkt budskap, 
menade han.  

Barroso  välkomnade  även  Cyperns 
begäran om ekonomiskt bistånd  från 
EU:s  stabiliseringsfonder  och  sa  att 
trojkan  snart  kommer  att  förbereda 
ett åtgärdsprogram tillsammans med 
Cyperns regering.  
Han       rekommenderar     starkt    att 

  Cypern  ser på  detta  ur  ett  nationellt 
perspektiv,  obalanserna  har  inte 
skapats  av  Cypern  utan  var  följder 
från  andra  delar  av  unionen  och 
världen.  

Han  sa att cyprioterna måste nå en 
bred  samstämmighet  för  att  stödja 
åtgärdsprogrammet,  för  det  är  det 
enda  sättet  att  nå  en  hållbar 
utveckling. 

Cypriotiska ordförandeskapet strävar mot balanserad politik 
Det  cypriotiska  ordförandeskapet  är 
mycket  väl  förberett,  sa 
Europaparlamentets  talman  Martin 
Schulz vid en presskonferens efter en 
presentation  i Europaparlamentet  av 
det  cypriotiska  ordförandeskapets 
prioriteringar. 

”Det  är  ett  av  de  bäst  förberedda 
ordförandeskapen  jag  har  sett på  en 
lång tid. Barroso  har  bedömt  det  på 

  samma sätt som jag”, sade Schulz.  

Han uttryckte sin tillit till att Cypern 
och president Christofias kommer att 
sträva  mot  mer  social  rättvisa  och 
solidaritet,  ökad  kontroll  av 
finansmarknaderna  och  bekämpning 
av  fattigdom. Demetris Christofias är 
rätt  person  att  representera  EU  i 
frågor  om  social  rättvisa  och  att 
representera  de  europeiska    idealen  

  baserade  på  den  så  kallade 
unionsmetoden,  det  överstatliga 
sättet som lagar stiftas på i EU. 
Som  svar på  en  fråga  sa Schulz  att 

det roterande ordförandeskapet är en 
av  de  regler  som  Turkiet  bör 
respektera.  
”Turkiet  vill  ansluta  sig  till  EU  och 

inte  tvärtom,  därför  bör  Turkiet 
respektera EU‐reglerna”, sade han.   
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Storslagen kväll invigde ordförandeskapet 
Där  det  tidigare  bjudits  på  pjäser  av 
Shakespeare,  klassiska 
musikkonserter och grekiska dramer, 
på  den  antika  amfiteatern  Curium 
hölls  invigningen.    Det  är  ingen 
överraskning att amfiteatern,  som är 
byggd  på  ett  berg  med  utsikt  över 
havet,  valdes  till  den  ideala  platsen 
att  inleda Cyperns  största  stund  i  sin 
europeiska historia – övertagandet av 
det  roterande  ordförandeskapet  i 
Europeiska unionens råd.  

Invigningsceremonin  ägde  rum  den 
5  juli, då  framstående gäster höll  tal 
följt  av  ett  rikt  kulturellt  program.  I 
denna  vackra  miljö  önskade 
europeiska  dignitärer  Cypern  ett 
framgångsrikt  ordförandeskap  i  EU. 
De uttryckte även sin övertygelse om 
att  Cypern  är  kapabelt  att  hålla  ett 
framgångsrikt  ordförandeskap, 
samtidigt  som  de  uttryckte  sin 
beundran  för  den  historiska miljön  i 
Curium.  

När  den  danska  premiärministern 
Helle  Thorning‐Schmidt  lämnade 
över  ordförandeklubban,  påminde 
hon om att det var Danmark som höll 
i ordförandeskapet även 2002, när  

  Cypern blev medlem i EU. ”Jag finner 
det symboliskt, nästan som att det är 
menat,  att  det  är  en  dansk 
premiärminister  som nu  står här och 
överlämnar  ordförandeskapet  till 
Cypern”, sade Thorning‐Schimdt. 

Cyperns  president  Demetris 
Christofias välkomnade gästerna och 
tackade den danska premiärministern 
för att skickligt ha guidat rådet under 
de  föregående  sex  månaderna.  Han 
lovade  att  det  cypriotiska 
ordförandeskapet kommer att  sträva 
efter  ett Europa  av  solidaritet,  social 
sammanhållning,  välgång,  säkerhet 
och  tillväxt.  Efter  det  talade 
presidenten  om  vilka  frågor  Cypern 
kommer  att  prioritera  under 
ordförandeskapet  och  la  särskilt  vikt 
vid den  fleråriga budgetramen. ”EU:s 
fleråriga  budget måste  visa  sig  vara 
ett verkligt verktyg för att regenerera 
tillväxt och jobb”, sade han. 

Därefter  talade  Europeiska 
kommissionens  ordförande  José 
Manuel  Barroso  om  valet  av 
invigningsplats  och  sa  att  det  visade 
att  Cypern  alltid  tillhört  den 
europeiska familjen. ”Jag känner mig  

  uppmuntrad av att se det cypriotiska 
ordförandeskapets prioriteringar helt 
och  fullt koncentreras på vad Europa 
behöver  idag:  mer  Europa,  ett 
starkare  Europa  och  ett  Europa  som 
främjar hållbar tillväxt, solidaritet och 
social integration”, sade Barroso.  

Europeiska  rådets  ordförande 
Herman  Vam  Rompuy  sade  i  sitt  tal 
att Cypern tar över  i en för EU kritisk 
tid.  ”Vår kontinent  står  inför enorma 
socioekonomiska utmaningar. För att 
övervinna  dem måste  vi  göra  några 
viktiga  val,  däribland  några  som 
kommer  att  medföra  helt  nya 
förändringar i vårt sätt att arbeta som 
en union”, sa han. 

Avslutningsvis  läste  vice  talman  för 
Europaparlamentet  Anni  Podimata 
upp  en  hälsning  från 
Europaparlamentets  talman  Martin 
Schulz,  där  han  tog  upp  behovet  av 
att  ta  viktiga  steg  för  att  öka 
tillväxten  och  bland  annat  sa  att 
”kampen  mot  ungdomsarbetslöshet 
och  skapandet  av  jobb  är  bland  de 
mest angelägna frågorna idag”. 

Mellan talen bjöds på musik och 
uppträdanden. 
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EU kommer att försvara Cyperns kolväteintressen 

 

EU  kommer  att  försvara  Cyperns 
intressen  i  upptäckten  av 
kolvätereserver  inom  landets 
exklusiva ekonomiska zon  (EEZ). Det 
sa  EU‐kommissionären  Günter 
Oettinger  vid  ett  COSAC‐möte*  i 
Limassol den 9 juli för ordförandena i 
medlemsländernas EU‐utskott.  

Som  svar  på  en  fråga  från  den 
brittiska  parlamentarikern  William 
Cash  om  Turkiets  hot mot  Cypern  i 
naturgasfrågan,  sade  Oettinger  att 
upptäckten  av  naturgas  i  östra 
Medelhavet är en känslig fråga.  

Cypern är medlem  i EU och  landets 
intressen är därför viktiga för EU, som 
”kommer  att  försvara  dessa 
intressen”. Han menade att 

  naturgasreserver utgör en möjlighet 
inte  bara  för  Cypern  utan  även  för 
Israel och hela regionen.  

Det  bör  undersökas  vilka 
transportsystem  som  behövs 
alternativt om man behöver bygga en 
kondenserad  naturgasterminal.  EU‐
kommissionen  har  beredskap  att 
stödja  Republiken  Cypern  i  de  här 
frågorna,  enligt  Oettinger,  och  kan 
även  bidra  till  finansieringen  av 
projektet.  

Han  berättade  att  det  i  november 
kommer  att  hållas  en  konferens  om 
energiinfrastrukturer  i  Nicosia,  och 
påpekade  att  det  finns  behov  av  att 
anta  en  gemensam  europeisk 
energistrategi.  

 
 

 

 

* COSAC är ett samarbete inom EU mellan EU‐parlamentet och de utskott i medlemsländernas nationella parlament som 
arbetar med EU‐frågor, det långa namnet är The Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs. 

e 

Ny EU‐representant på Cypern 

 

 
Europeiska  kommissionens 
ordförande José Manuel Barroso har 
utsett  Pieter  Van Nuffel  till  sin  nya 
personliga  representant  i  FN  på 
Cypern.  
 

   

 
Kommissionens ordförande 

José Manuel Barroso 

 

 
Van  Nuffel  kommer  närmast 

från  kommissionens  juridiska 
avdelning där han  varit  juridisk 
rådgivare, han efterträder César 
das  Neves  som  har  fått  andra 
uppdrag.  

Van  Nuffel  kommer  att  ge 
juridisk  rådgivning  till  FN  om 
EU‐relaterade  frågor och agera 
som  en  förbindelselänk mellan 
FN och kommissionen.  

Utnämningen  visar 
ordförande  Barrosos  och 
Europeiska  kommissionens 
fortsatta  stöd  för 
fredsprocessen på Cypern samt 
FN. 

 

Rapport  om  FN:s  styrkor 
FN:s fredsbevarande styrkor i Cypern, 
UNFICYP,  fortsätter  att  spela  en 
viktig  roll  på  ön,  konstaterade 
generalsekreteraren  Ban  Ki‐moon  i 
sin rapport den 5 juli.  

De  upprätthåller  buffertzonen  och 
bidrar  till  lugnet och  till  lösningen på 
olika frågor som påverkar det dagliga 
livet för båda befolkningsgrupperna.  

Han  rekommenderar att UNFICYP:s 
närvaro förlängs sex månader, till och 
med den 19 januari 2013.  

 
Foto: UNFICYP


