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Ανεργία στην ΕΕ

Τα πιο διαβασμένα άρθρα από την ιστοσελίδα του ΕΚ

Καταπολέμηση φοροδιαφυγής

Η φοροδιαφυγή και η καταπολέμησή της αποτελούν από τα πιο
σημαντικά ζητήματα για την ΕΕ. Το ίδιο όμως αισθάνονται και οι
πολίτες, καθώς σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόματρου, το 75%
των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να κάνει περισσότερα από όσα
κάνει σήμερα στον αγώνα κατά της φορολογικής απάτης.
Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 74%, ενώ στην Κύπρο το
86%.
Η μάχη για δικαιότερη φορολογία στην ΕΕ αποτελεί προτεραιότητα για
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήδη πριν από τις αποκαλύψεις Luxleaks και
το σκάνδαλο με τα έγγραφα του Παναμά. Από την αρχή της οικονομικής
κρίσης, οι ευρωβουλευτές πιέζουν για περισσότερη διαφάνεια και για τον
τερματισμό των άδικων φορολογικών πρακτικών.
Ο πρόεδρος της επιτροπής Οικονομικών του ΕΚ Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι
(Σοσιαλιστές, Ιταλία), είπε σχολιάζοντας της έρευνα του Ευρωβαρόμετρου
ότι “το 75% των Ευρωπαίων προσδοκά περισσότερες δράσεις από την ΕΕ
για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής: η απάντησή μας σε αυτές τις
ανησυχίες πρέπει να είναι αποτελεσματική. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ηγείται αυτού του αγώνα με την υιοθέτηση φιλόδοξων και συγκεκριμένων
προτάσεων για την αύξηση της φορολογικής διαφάνειας και την
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, καλώντας για αυτόματη ανταλλαγή
φορολογικών αποφάσεων μεταξύ των κρατών μελών και του δημοσίου.
Θα συνεχίσουμε να ωθούμε τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις φορολογικές
τους πολιτικές, να κλείσουν τα κενά και να συντονιστούν καλύτερα και σε
ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης απέναντι
στους πολίτες”.
Μετά την υπόθεση Luxleaks, συστάθηκαν στο ΕΚ δύο ειδικές επιτροπές
για τις φορολογικές αποφάσεις. Στην τελική έκθεση, η οποία υιοθετήθηκε
κατά την ολομέλεια του Ιουλίου 2016, η δεύτερη ειδική επιτροπή ζητά τη
δημιουργία μητρώου των δικαιούχων των εταιρειών αλλά και λίστας με
τους φορολογικούς παραδείσους.
Η ειδική επιτροπή για τα έγγραφα του Παναμά, ξεκινάει τις εργασίες της το
φθινόπωρο του 2016, προκειμένου να εκτιμήσει τι κάνουν η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου
χρήματος και της φοροδιαφυγής. Επίσης, τον Σεπτέμβριο ξεκινούν και οι
εργασίες για τους κανόνες διαφάνειας των πολυεθνικών.

Προσφυγική κρίση: Τι κάνει η ΕΕ για να την αντιμετωπίσει;

Τα τελευταία χρόνια η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια άνευ
προηγουμένου εισροή προσφύγων. Όσο λοιπόν η Ένωση
αναζητά τρόπους για αντιμετωπίσει αυτή την κρίση, το 74%
των πολιτών της λέει, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, ότι επιθυμεί περισσότερες δράσεις από αυτήν για
την διαχείριση του ζητήματος.
Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό φτάνει το 84%, ενώ στην Κύπρο
το 91%.
Το έργο της ΕΕ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται σκληρά για τη αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών. Τον Μάρτιο, υιοθέτησε έκθεση για
την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για
μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ στο ζήτημα της μετανάστευσης.
Τον Μάιο, η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του ΕΚ ενέκρινε
την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την δημιουργία
ειδικών ευρωπαϊκών ταξιδιωτικών εγγράφων για τους μετανάστες, ενώ στις 6 Ιουλίου έδωσε το πράσινο φως για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.
πίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει τη δημιουργία κοινού καταλόγου με τις ασφαλείς χώρες προέλευσης. Η πρόταση
αυτή πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο πριν τεθεί σε ισχύ.
Η εισηγήτρια του ΕΚ Σιλβί Γκιγιόμ (Σοσιαλιστές, Γαλλία), δήλωσε ότι “η μεθοδολογία για τον καθορισμό ή την αναθεώρηση
μιας χώρας ως ασφαλούς, έχει βελτιωθεί σημαντικά. Τώρα μέσα
στη διαδικασία συμπεριλαμβάνεται και το κομμάτι της διαβούλευσης με τρίτα μέρη, όπως είναι η EASO, η Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ αλλά και ΜΚΟ, που συμμετέχουν μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έλεγχο των προϋποθέσεων”.

Europe Direct Καλαμάτας, γραφείο ενημέρωσης του Ευρωπαίου πολίτη, μάθε τα δικαιώματά σου στο 2721110350

Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο EUROPE DIRECT Καλαμάτας | τεύχος 38ο - Αύγουστος 2016
Ανεργία στην ΕΕ

Με την ανεργία στην ΕΕ να παραμένει πάνω από το 8%, τρείς στους
τέσσερις Ευρωπαίους θέλουν περισσότερες δράσεις από την ΕΕ
για την καταπολέμησή της, λέει νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου.
Η ανεργία στην ΕΕ βρίσκεται στο 8,6%, ποσοστό χαμηλότερο από
εκείνο της άνοιξης του 2009, ωστόσο η ανεργία στους νέους φτάνει το
18,6%, ενώ οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ποικίλουν από 4%
στην Τσεχία μέχρι 24% στην Ελλάδα.
Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, δείχνει
ότι η καταπολέμηση της ανεργίας
έρχεται δεύτερη στις προσδοκίες
των Ευρωπαίων από την ΕΕ, μετά
την τρομοκρατία, καθώς το 77%
επιθυμεί περισσότερες δράσεις για την
καταπολέμησή της, ενώ το 69% των
28.000 πολιτών που ερωτήθηκαν,
πιστεύει ότι οι σημερινές προσπάθειές
της ΕΕ για την καταπολέμησή της δεν
είναι επαρκείς.
Ωστόσο, στην Ελλάδα που ανεργία
ανέρχεται στο 24,1 %, οι πολίτες που
ερωτήθηκαν απάντησαν με ποσοστό 84% ότι θα ήθελαν περισσότερες
δράσεις από την ΕΕ στον τομέα αυτό, ενώ στην Κύπρο το αντίστοιχο
ποσοστό ανέρχεται στο 94%.
Αντιδρώντας στα ευρήματα της έρευνας, ο πρόεδρος της επιτροπής
Απασχόλησης του ΕΚ Τόμας Χάντελ (Ευρωπαϊκή Αριστερά, Γερμανία),
είπε “τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο ιδρυτικός στόχος της ΕΕ για
τον τερματισμό του πολέμου δεν είναι πλεόν αρκετός. Ο νέος στόχος
της ΕΕ πρέπει να είναι η κοινωνική δικαιοσύνη και το τέλος της
ανεργίας και της φτώχειας. Ένα στους τέσσερις βρίσκεται ζει κάτω
από το όριο της φτώχειας, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, η ανεργία
των νέων παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα, ενώ η αύξηση

των επισφαλών θέσεων εργασίας οδηγεί όλο και περισσότερους
ανθρώπους να αμφιβάλλουν για την υπόσχεση της Ένωσης για
ευημερία μέσω της οικονομικής συνεργασίας”.
Οι δράσεις της ΕΕ για την ανεργία
Η αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας αποτελεί μια από τις
βασικές προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Ζαν Κλοντ
Γιουνκέρ. Η “Ευρώπη 2020” είναι η αναπτυξιακή στρατηγική της
ΕΕ για την ερχόμενη δεκαετία, στην οποία
συμπεριλαμβάνονται στόχοι για την κινητικότητα
των νέων, την καινοτομία, την εκπαίδευση και
την κοινωνική ένταξη ενώ αναμένεται να βγάλει
από την φτώχεια τουλάχιστον 20 εκατομμύρια
Ευρωπαίους, μέχρι το τέλος της δεκαετίας.
Η αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES), για όσους
βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, εγκρίθηκε
από τους ευρωβουλευτές τον Φεβρουάριο.
Στόχος της είναι η καταπολέμηση της ανεργίας
με την καλύτερη αντιστοίχηση της προσφοράς
και της ζήτησης στην αγορά εργασίας.
Επίσης, η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), έχει
στόχο την παροχή επιπλέον στήριξης σε νέους κάτω των 25 ετών, που
δεν εργάζονται ή δεν μετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή
κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που είναι μακροχρόνια
άνεργοι ή δεν έχουν εγγραφεί ως αναζητούντες εργασία.
Τέλος, σε ψήφισμα που εγκρίθηκε κατά τη Σύνοδο της ολομέλειας του
ΕΚ τον Ιούλιο, τα μέλη κάλεσαν για ανανέωση του μακροπρόθεσμου
σχεδίου χρηματοδότησης της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ανεργίας,
ειδικά στους νέους, ενώ τον Ιούνιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
δημιούργησε πρόγραμμα δεξιοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της
απασχόλησης.

Τα πιο διαβασμένα άρθρα από την ιστοσελίδα του ΕΚ

Το Τελευταίο εξάμηνο έκρυβε ιδιαίτερα έντονες στιγμές για το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι ευρωβουλευτές εργάστηκαν σκληρά
για να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να διαχειριστούν την προσφυγική
κρίση, για την ανανέωση των κανόνων για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων αλλά και για την υιοθέτηση μέτρων
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Επίσης, το βρετανικό
δημοψήφισμα για την παραμονή ή όχι στην ΕΕ, ήταν ψηλά στην
ατζέντα του ΕΚ. Δείτε ποια ήταν τα δημοφιλέστερα άρθρα των
τελευταίων έξι μηνών.
Προστασία δεδομένων
Οι κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που
υιοθετήθηκαν τον Απρίλιο, μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις,
συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα των πολιτών να μπορούν να
διαγράφουν τα δεδομένα τους από τις ιστοσελίδες και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, κατόπιν αιτήματος και την υποχρέωση να
ζητούν οι αρμόδιες εταιρείες τη συγκατάθεση των χρηστών για την
επεξεργασία των δεδομένων τους.
Προσφυγικό
Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θύματα των πολέμων της φτώχιας
και, φυσικά, των δουλεμπόρων που εκμεταλλεύονται κάθε τραγωδία,
εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους αναζητώντας μια καλύτερη και
ασφαλέστερη ζωή στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αναζητά πάντα την
καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και
προσφυγικού προβλήματος που γιγαντώνεται και ήδη έχει σοβαρές
πολιτικές συνέπειες και στα κράτη μέλη της, το δε ΕΚ συνεχίζει να
πιέζει για την εφαρμογή λύσεων και αποτελεσματικών και δίκαιων.
Brexit
Η Βρετανία αποφάσισε στις 23 Ιουνίου, για την παραμονή ή την

αποχώρησή της από την ΕΕ. Λίγες μέρες μετά πραγματοποιήθηκε
ολομέλεια του ΕΚ, παρουσία του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, προκειμένου να συζητήσουν την απόφαση των
πολιτών της για αποχώρηση από την Ένωση.
Τρομοκρατία
Η πληγή της τρομοκρατίας έχει χτυπήσει τις περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες, αφήνοντας πίσω της δυστυχία αλλά και ερωτήματα που δεν
επιδέχονται εύκολες απαντήσεις. Τα τραγικά γεγονότα στο Παρίσι,
στις Βρυξέλλες και αλλού επιβεβαιώνουν την πρόκληση και απαιτούν
αντιμετώπιση που και αποτελεσματική θα είναι και τις ελευθερίες και
τον τρόπο ζωής μας δεν θα θυσιάζει.
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