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Κοινωνική Ευρώπη: οι Ευρωπαίοι θέλουν η ΕΕ να κάνει περισσότερα (έρευνα)

Οι Ευρωπαίοι επιθυμούν η ΕΕ να κάνει περισσότερα για την καταπολέμηση της ανεργίας, τη βελτίωση υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης αλλά και για την προώθηση της ισότητας των φύλων.
Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων επιθυμεί περισσότερες δράσεις από την ΕΕ
για τη δημιουργία μιας «Κοινωνικής» Ευρώπης, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου. Το 78% των
ανθρώπων που συμμετείχαν στην έρευνα
της Eurostat, τον Μάρτιο του 2017, θέλει
περισσότερες δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας, ενώ το 63% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η σημερινή δράση
της ΕΕ είναι ανεπαρκής. Στον τομέα της
υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης, το
70% των ερωτηθέντων επιθυμεί μεγαλύτερη παρέμβαση από την ΕΕ, ενώ το 49%
πιστεύει ότι η σημερινή δράση σε αυτό τον
τομέα είναι ανεπαρκής.
Επίσης, το 65% των ερωτηθέντων θα ήθελε να δει περισσότερα ευρωπαϊκά μέτρα
για την προώθηση της ισότητας των φύλων, ποσοστό που αυξήθηκε κατά
10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρσι.
Το 84% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι οι ανισότητες στη χώρα τους
σήμερα είναι μεγάλες, ενώ το 64% πιστεύει ότι αυτές οι ανισότητες θα
αυξηθούν στην επόμενη πενταετία.
Ευρωπαϊκή δράση για μια πιο κοινωνική Ευρώπη
Η τόνωση της απασχόλησης και η καταπολέμηση της ανεργίας βρίσκονται
στην κορφή της ατζέντας της ΕΕ. Για αυτό η Ένωση λαμβάνει μέτρα, όπως
η στρατηγική «Ευρώπη 2020», μια μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία για την
ανάπτυξη και την απασχόληση με στόχο την αύξηση του ποσοστού απα-

σχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών στο 75% . Επίσης η ΕΕ βοηθά
στην ανεύρεση εργασίας σε όλη την Ευρώπη μέσα από την ευρωπαϊκή
πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα EURES.
Με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η ΕΕ προσπαθεί να βοηθήσει τους
πολίτες να εργαστούν ή να βελτιώσουν τις
δεξιότητες τους, ενώ το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση παρέχει στήριξη σε άτομα που έχουν χάσει τη
δουλειά τους εξαιτίας των επιχειρήσουν που
κλείνουν ή μετακινούν την παραγωγή τους
εκτός ΕΕ.
Η ΕΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή
βοήθειας στους νέους που εισέρχονται στην
αγορά εργασίας. Η Πρωτοβουλία για την
Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), δημιουργήθηκε με σκοπό την στήριξη των νέων που
ζουν σε περιφέρειες όπου το 2012 η ανεργία
των νέων ήταν υψηλότερη από 25%, ενώ το
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης προσφέρει
στους νέους την ευκαιρία να συμμετάσχουν
σε δραστηριότητες αλληλεγγύης για την Ευρώπη.
Επίσης, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη δημιουργία της «ευρωπαϊκής
πλατφόρμας» για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, που στοχεύει
στην ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την καταπολέμηση
της αδήλωτης εργασίας.
Τον Απρίλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον Ευρωπαϊκό πυλώνα
κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος καθορίζει τις βασικές αρχές και δικαιώματα προκειμένου να στηρίξει τη δημιουργία δίκαιων και εύρυθμων
αγορών εργασίας και συστημάτων πρόνοιας.

Τέλος στις χρεώσεις περιαγωγής εντός της ΕΕ
Από τις 15 Ιουνίου 2017 παύουν να ισχύουν
τα τέλη περιαγωγής (roaming) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μέχρι σήμερα, όταν ταξιδεύατε σε άλλη χώρα
της ΕΕ, η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας θα
σας χρέωνε σε διαφορετική, ψηλότερη τιμή τις
κινητές επικοινωνίες σας (τηλεφωνικές κλήσεις,
SMS, δεδομένα) στην εν λόγω χώρα.
Κατά την τελευταία 10ετία η ΕΕ απαίτησε σταδιακά από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να
μειώσουν σημαντικά τα τέλη περιαγωγής, υπέρ
των καταναλωτών. Αν ταξιδεύετε τακτικά σε
άλλες χώρες της ΕΕ, ίσως έχετε ήδη διαπιστώσει την απότομη μείωση των τιμών περιαγωγής

κατά την τελευταία δεκαετία.
Από την 15η Ιουνίου 2017 θα εξαφανιστούν και
τα τελευταία τέλη περιαγωγής που πληρώνατε
ακόμη στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας
όταν ταξιδεύετε σε άλλη χώρα της ΕΕ.
Κάθε υπάρχον ή νέο συμβόλαιο που περιλαμβάνει υπηρεσίες περιαγωγής θα μετατραπεί εξ
ορισμού σε συμβόλαιο περιαγωγή σαν στο σπίτι
σας (διεθνής περιαγωγή σε εγχώριες τιμές).
Αναλυτικότερα:
Περιαγωγή σαν στο σπίτι σας (με χρέωση εσωτερικού): Συχνές Ερωτήσεις
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Απορρίμματα τροφίμων στην ΕΕ: εκατομμύρια τόνοι τροφίμων στα σκουπίδια κάθε χρόνο

Σύμφωνα με υπολογισμούς η ΕΕ παράγει περίπου 88 εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων τροφίμων ετησίως. Αυτό αντιστοιχεί σε 173 κιλά ανά άτομο. Ποιοι είναι όμως οι
τομείς που ευθύνονται περισσότερο για αυτή την κατάσταση; Πως μπορεί να μειωθεί
αυτή η σπατάλη και τι μπορούμε να κάνουμε ως καταναλωτές; Δείτε το γράφημα που
ετοιμάσαμε.
Οι φάρμες, η μεταποίηση, οι κατασκευές, οι χώροι εστίασης και τα νοικοκυριά αποτελούν
βασικούς τομείς σπατάλης τροφίμων σε όλη τη διάρκεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Ωστόσο,
κατά μέσο όρο και σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι τομείς που συμβάλουν περισσότερο στη δημιουργία απορριμμάτων τροφίμων στην ΕΕ είναι με ποσοστό 53% τα νοικοκυριά και με 19%
η μεταποίηση.
Οι καταναλωτές συχνά αγνοούν το ζήτημα αλλά και τις αιτίες του. Σύμφωνα με έρευνα του
Ευρωβαρόμετρου οι ενδείξεις για την ημερομηνία λήξης ή κατανάλωσης, δεν γίνονται πλήρως κατανοητές από τους καταναλωτές, παρόλο που σχεδόν 6 στους 10 Ευρωπαίους λένε
ότι πάντα ελέγχουν τις ετικέτες πριν αγοράζουν ένα προϊόν.
Γιατί τα απορρίμματα τροφίμων αποτελούν πρόβλημα;
Η δημιουργία απορριμμάτων τροφίμων όχι μόνο συμβάλει στο να χάνονται πολύτιμοι και
συχνά περιορισμένοι πόροι, όπως το νερό, το έδαφος ή ενέργεια, συμβάλει και στην αλλαγή
του κλίματος. Σύμφωνα με την Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών για τη Διατροφή και τη
Γεωργία (FAO), για κάθε ένα κιλό τροφίμων που παράγονται, απελευθερώνονται 4,5 κιλά
διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
Ένας άλλον σημαντικός παράγοντας είναι ο τεράστιο αριθμός ανθρώπων που υποσιτίζονται
στον πλανήτη, που σύμφωνα με τη FAO φτάνουν τα 793 εκατομμύρια. Μόνο στην Ευρώπη,
οι άνθρωποι που το 2014 δεν ήταν σε θέση να έχουν ένα ποιοτικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα
έφτασαν τα 55 εκατομμύρια, (9,6% του πληθυσμού της ΕΕ).

Ανάπτυξη: Πιο θετικοί οι Ευρωπαίοι, ωστόσο υπάρχουν ανησυχίες για την
ανισότητα

Αν και οι Ευρωπαίοι είναι πιο θετικοί από ότι
ένα χρόνο πριν σύμφωνα με το νέο Ευρωβαρόμετρο, περισσότεροι από τους μισούς
πιστεύουν ότι αυτό δε ισχύει για τη χώρα
τους και στην ΕΕ.
Το ποσοστό των
Ευρωπαίων που
πιστεύουν ότι τα
πράγματα στην ΕΕ
πηγαίνουν προς τη
λάθος κατεύθυνση
μειώθηκε από 54%
σε 50% σε σύγκριση με το2016, ενώ
μείωση υπήρξε και
στο ποσοστό εκείνων που πιστεύουν
ότι η χώρα τους
οδεύει προς τη λάθος κατεύθυνση (από 58%
το 2016 σε 51% 2017).
Πόσο ακόμα θα κρατήσει η κρίση;
Το 22% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η χώρα
τους επιστρέφει σε ρυθμούς ανάπτυξης μετά
από την περίοδο της κρίσης. Το ποσοστό αυξήθηκε κατά δύο μονάδες σε σχέση με πέρυσι.
Ωστόσο το 30% των ερωτηθέντων πιστεύουν
ότι η κρίση θα διαρκέσει για πολλά χρόνια.
Οι πολίτες της Ελλάδας, όπου το ποσοστό
ανεργίας βρίσκεται πάνω από το 23%, είναι οι
πιο απαισιόδοξοι στην ΕΕ: το 71% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η κρίση θα είναι μακροχρόνια. Στην Ολλανδία, τη Δανία και τη Μάλτα,
όπου η ανεργία είναι περίπου στο 5%, οι πολί-

τες είναι οι πιο αισιόδοξοι. Σε αυτές τις χώρες,
το ποσοστό των ανθρώπων που πιστεύουν ότι
η κρίση θα είναι μακροχρόνια είναι κάτω από
το 10%.
Το 78% των ερωτηθέντων θέλει η ΕΕ να κάνει
περισσότερα για την
καταπολέμηση της
ανεργίας.
Προκειμένου να
αποφευχθούν μελλοντικές κρίσεις,
το ΕΚ ενίσχυσε την
εποπτεία των τραπεζών, υποστήριξε
σχέδια εξοικονόμησης για μικρούς
αποταμιευτεύς και
υιοθέτησε νομοθεσία που ωθεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν
υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές. Με το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων,
η ΕΕ σχεδιάζει να κινητοποιήσει επενδύσεις
ύψους 315 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη και την
απασχόληση.
Ανισότητα
Η κοινωνική ανισότητα θεωρείται σημαντικό
ζήτημα από το 84% των Ευρωπαίων. Το 64%
των ερωτηθέντων πιστεύει ότι σε πέντε χρόνια οι ανισότητες στην κοινωνία θα αυξηθούν
ακόμα περισσότερο.
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