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1 στα 4 παιδιά στην ΕΕ αντιμετωπίζουν κίνδυνο
φτώχειας
Μικροδάνεια (και) στην ΕΕ: μικρά ποσά, μεγάλες προσδοκίες

1 στα 4 παιδιά στην ΕΕ αντιμετωπίζουν κίνδυνο
φτώχειας

Την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου, η ολομέλεια του ΕΚ υιοθέτησε ψήφισμα,
με 569 ψήφους υπέρ, 77 κατά και 49 αποχές, με το οποίο ζητά
να αυξήσουν τα κράτη μέλη την υποστήριξη και τα κοινωνικά
δικαιώματα που απευθύνονται στα παιδιά και να προωθήσουν
εργατική νομοθεσία, που να εξασφαλίζει τα κοινωνικά δικαιώματα
και την ασφάλιση των οικογενειών.
Σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού,
πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα παιδιά το δικαίωμα στην
εκπαίδευση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τη στέγαση, την
αναψυχή και την ισορροπημένη διατροφή. Ωστόσο, στην Ευρώπη
τα πράγματα δείχνουν διαφορετικά. Σύμφωνα με την έρευνα της
Eurostat, για το 2014, περίπου 26 εκατομμύρια παιδιά (κάτω των
18 ετών), αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού. Ο αριθμός αυτός αποτελέι το 27,7% όλων των παιδιών
στην ΕΕ των 28 κρατών μελών.
Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό φτάνει στο 36% και στην Κύπρο στο
24,7%, ενώ στη Ρουμανία φτάνει το 51%, στη Βουλγαρία 45,2% και
στην Ουγγαρία το 41,4%.
Επίσης, σύμφωνα με τη UNICEF το πρόβλημα του υποσιτισμού μεταξύ
των παιδιών αυξάνεται στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα στην Εσθονία, την
Ελλάδα και την Ιταλία το ποσοστό των παιδιών που οι οικογένειές
τους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τους θρέψουν με
κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι κάθε δεύτερη μέρα έχει διπλασιαστεί από
το 2008.
Οι διαστάσεις του προβλήματος
Η φτώχεια δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων. Εκτός από την αδυναμία
να καλύψεις τις βασικές ανάγκες των παιδιών, όπως είναι η τροφή, τα
ρούχα και η στέγη, συνδέεται επίσης και με τον κοινωνικό αποκλεισμό
και την έλλειψη πρόσβασης στην ποιοτική υγεία και την εκπαίδευση.
Τα παιδιά που ζουν σε μονογονεικές οικογένειες και ειδικά οι μόνες
μητέρες, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας.

Το Α και το Ω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Βιολογικά τρόφιμα: είναι πιο υγιεινά από τα
συμβατικά τρόφιμα;

Μικροδάνεια (και) στην ΕΕ: μικρά ποσά, μεγάλες
προσδοκίες

Ένα μικρό δάνειο που θα επιτρέψει σε όσους έχουν βρεθεί στο
περιθώριο της οικονομίας να στήσουν τη δική τους επιχείρηση
είναι δοκιμασμένη συνταγή καταπολέμησης της φτώχειας με
ρίζες την Ασία και τη Λατινική Αμερική της δεκαετίας του ‘70.
Η κρίση αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον και στην Ευρώπη και το
2010 η ΕΕ δημιούργησε ειδικό χρηματοδοτικό “εργαλείο”. Την
Τρίτη 10 Νοεμβρίου η επιτροπή Απασχόλησης του ΕΚ εξετάζει τη
μέχρι τώρα λειτουργία του.
Οι άνεργοι καθώς και εκείνοι που για οποιοδήποτε λόγο είναι
οικονομικά μη ενεργοί, οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών ή
ακόμα οι μετανάστες και τα μέλη μειονοτήτων δεν βρίσκουν πάντα
ανοιχτές τις πόρτες των τραπεζών όταν θελήσουν να ανοίξουν
επιχείρηση.
Απάντηση στο πρόβλημα αυτό δίνουν τα μικροδάνεια που αποτελούν,
ακριβώς, δάνεια πολύ μικρών χρηματικών ποσών, ικανών όμως να
βοηθήσουν μια πολύ μικρή επιχείρηση να σταθεί στα πόδια της και
να ανθίσει.
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress
Στην Ευρώπη, ο μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων Progress
αποτελεί από το 2010 βασικό εργαλείο διευκόλυνσης, μέσω
εγγυήσεων, της δανειοδότησης εκείνων που, υπο κανονικές
συνθήκες, θα ήταν αδύνατο να δανειοδοτηθούν. Συγχρηματοδοτείται
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων με ποσά που συνολικά ανέρχονται σε 200 εκατομμύρια
ευρώ.
“Τα μικροδάνεια αποτελούν και στην Ευρώπη βιώσιμη μορφή
κοινωνικής πολιτικής” εξηγεί ο εισηγητής του ΕΚ, Γερμανός
ευρωβουλευτής του ΕΛΚ Σβέν Σούλτσε. “Είναι σημαντικό να μπορούμε
εκτός του ιδίου του δανείου να παρέχουν και άλλες μορφές στήριξης,
από την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου μέχρι τα λογιστικά. Το
σχέδιο γενικά λειτουργεί αλλά δυστυχώς δεν εξασφαλίζουμε πάντοτε
επαρκή χρηματοδότηση και η Κομισιόν πρέπει να βελτιώσει το “Progress” ακόμα περισσότερο”.
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Το Α και το Ω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τον Μάιο του 2014, οι ευρωπαίοι πολίτες, εξέλεξαν του 751 ευρωβουλευτές
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο γράφημα που δημιουργήσαμε μπορείτε
να ανακαλύψετε, πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ποιός είναι
ο ρόλος των μελών του.
Το ΕΚ είναι το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο, ευρωπαϊκό όργανο και μια από τις
μεγαλύτερες δημοκρατικές συνελεύσεις στον κόσμο. Οι 751 ευρωβουλευτές
του, που εκλέγονται κάθε πέντε χρόνια, εκπροσωπούν 500 εκατομμύρια πολίτες,
από 28 χώρες.
Πολιτικές ομάδες
Οι πολιτικές ομάδες αποτελούνται από ευρωβουλευτές από διαφορετικά κράτη
μέλη, που έχουν όμως κοινό πολιτικό προσανατολισμό. Σήμερα υπάρχουν οκτώ
πολιτικές ομάδες στο ΕΚ.
Ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός για τη λειτουργία του ΕΚ, καθώς αποτελούν
κλειδί για τη δημιουργία πλειοψηφίας στα νομοθετικά ζητήματα, στον
προϋπολογισμό και σε άλλα ζητήματα. Επίσης, καθορίζουν την ατζέντα του ΕΚ
και έχουν αποφασιστικό ρόλο στην εκλογή του προέδρου του ΕΚ .
Επιτροπές
Στο ΕΚ, υπάρχουν 20 επιτροπές, 2 υποεπιτροπές (Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και Ασφάλειας και Άμυνας) και μία ειδική επιτροπή. Η ειδική επιτροπή είναι
προσωρινή και εργάζεται πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα.

Βιολογικά τρόφιμα: είναι πιο υγιεινά από τα συμβατικά τρόφιμα;

Την επίδραση των βιολογικών τροφίμων και τον τρόπο ζωής που συχνά
συνδέεται με αυτά, συζήτησαν ευρωβουλευτές και εμπειρογνώμονες
στην ημερίδας της ομάδας Αξιολόγησης Επιστημονικών και Τεχνικών
Επιλογών (STOA) στις 18 Νοεμβρίου. Οι περισσότεροι συμφώνησαν
ότι ενδέχεται να απαιτείται περαιτέρω έρευνα, προκειμένου να
διαπιστωθούν τα διατροφικά οφέλη των βιολογικών τροφίμων.
Οργανικά, οικολογικά ή βιολογικά τρόφιμα (και τα τρία αναφέρονται στην
ίδια κατηγορία τροφίμων), είναι εκείνα που προέρχονται από γεωργικές
διαδικασίες που δεν βλάπτουν το περιβάλλον, την υγεία του ανθρώπου,
των φυτών και των ζώων. Βιολογικά μπορούν να αναγράφονται μόνο τα
τρόφιμα που τουλάχιστον το 95% των συστατικών του είναι βιολογικά.
Η αναθεώρηση του κανονισμού για τη βιολογική παραγωγή και επισήμανση
των βιολογικών προϊόντων είναι καθοδόν , ενώ οι διαπραγματευτές του
ΕΚ θέλουν να υπάρχουν σχεδιασμένοι και επιτόπιοι έλεγχοι, σε όλα τα
βιολογικά αγροκτήματα, για την αποφυγή της απάτης.
Είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι βιολογικές καλλιέργειες είναι λιγότερο
επιθετικές από τις συμβατικές καλλιέργειες, για το περιβάλλον. Τί γίνεται
όμως με διατροφικά οφέλη και τη υγεία; Η ομάδα Επιστημονικών και
Τεχνολογικών Επιλογών του ΕΚ, οργάνωσε ημερίδα, με εμπειρογνώμονες,
προκειμένου να συζητήσουν το ζήτημα.
Οι ειδικοί, συμφώνησαν ότι αν και χρειάζονται περισσότερες έρευνες
για τα διατροφικά οφέλη των βιολογικών προϊόντων, οι καταναλωτές
αυτών των τροφίμων είναι γενικά πιο υγιείς. «Δεν υπάρχουν αποδείξεις
ότι τα βιολογικά προιόντα έχουν μεγαλύτερη θρεπτική αξία από τα
συμβατικά», εξήγησε ο . Bernhard Watzl, από το Ινστιτούτο Max Rubner, της Γερμανίας. Ωστόσο, «ο πιο «βιολογικός» τρόπος ζωής» και η
ένταξη αυτών των προϊόντων στη διατροφή έχουν θετικό αντίκτυπο στην
υγεία. Οι καταναλωτές βιολογικών προϊόντων, τείνουν να καταναλώνουν
περισσότερα λαχανικά, φρούτα, σιτηρά ολικής άλεσης ή ξηρούς καρπούς,
από εκείνους που δεν καταναλώνουν βιολογικά προϊόντα, είπαν ο Axel Mie
από το πανεπιστήμιο Γεωργικών Επιστημών της Σουηδίας και ο Johannes
Kahl, από την Ένωση ποιότητας Τροφίμων και Υγείας, της Ολλανδίας.
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