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Τορναρίτης: Κομβικός ο ρόλος της Κύπρου στο διάλογο Ευρώπης – Ασίας 

Άρχισαν σήμερα στις Βρυξέλλες οι εργασίες της 10ης Συνάντησης των Κοινοβουλίων 

Ευρώπης – Ασίας (ASEP 10), τις οποίες φιλοξενεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  Στη 

Συνάντηση, συμμετέχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Δημοκρατικού 

Συναγερμού, Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Αντιπρόεδρος της Ασιατικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, 

κ. Νίκος Τορναρίτης.   

Στην ολομέλεια, της οποίας προήδρευσε η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

κα Heidi Hautala, κεντρικά θέματα συζήτησης αποτέλεσαν οι προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι δύο ήπειροι λόγω της κλιματικής αλλαγής και των περιβαλλοντικών 

κινδύνων.  

Ο κ. Τορναρίτης παρακάθησε σε γεύμα εργασίας, που παρέθεσε η κα Hautala προς τιμή 

των συμμετεχόντων Προέδρων Κοινοβουλίων και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων 

και κατά το οποίο αντηλλάγησαν απόψεις για το διάλογο Ευρώπης – Ασίας.  Τονίστηκε 

ιδιαίτερα ο κομβικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος σ’ αυτό το διάλογο 

προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των πολιτικών για το κλίμα, όπως και για άλλα συναφή 

διεθνή ζητήματα.  

Ο κ. Τορναρίτης, με την ιδιότητα του Προέδρου της Μόνιμης Επιτροπής Οικονομίας και 

Αειφόρου Ανάπτυξης της Ασιατικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, συμμετείχε επίσης σε 

συζήτηση με ειδικό θέμα τις επιπτώσεις που προκαλούν στην οικονομία η κλιματική 

αλλαγή και οι περιβαλλοντικές προκλήσεις. Σε παρέμβασή του, σημείωσε ότι οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν την πλέον επιτυχημένη στρατηγική για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ειδικότερα δε για 

την απομείωση των επιβλαβών για τη φύση και την ανθρωπότητα επιπτώσεών της και 

του οικονομικού αντίκτυπου αυτών των επιπτώσεων. Αναφερόμενος στην ενεργειακή 

πολιτική της Κύπρου, ο κ. Τορναρίτης σημείωσε ότι επιβάλλεται συντονισμός 

προσπαθειών για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της αειφόρου χρήσης 

της ενέργειας, καθώς και για τη σύνδεση των εθνικών ενεργειακών πολιτικών με τους 
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Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Σημείωσε 

επίσης ότι τα δάση αποτελούν ένα ακόμα κλειδί για την αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής.  Υπογράμμισε παράλληλα ότι πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως η επιστήμη για να 

αποφευχθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και για να επιτευχθούν πολλοί από 

τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας και τις συνεπαγόμενες 

οικονομικές προκλήσεις για κάθε χώρα. Καταλήγοντας, ο κ. Τορναρίτης υπογράμμισε το 

ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η διακοινοβουλευτική συνεργασία στην αντιμετώπιση 

των σημερινών περιβαλλοντικών κινδύνων, οι οποίοι επιβραδύνουν την οικονομική 

ανάπτυξη και αυξάνουν την φτώχεια.  

Η 10η Συνάντηση των Κοινοβουλίων Ευρώπης – Ασίας (ASEP 10) ολοκληρώνεται αύριο. 

Στην καταληκτική σύνοδο της ολομέλειας, ο κ. Τορναρίτης θα είναι από τους κύριους 

ομιλητές. 

 

Λευκωσία, 27 Σεπτεμβρίου 2018 


