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Ευρωεκλογές 2019: Τι κάνει η Ευρώπη για μένα
 

Σύντομα, ευανάγνωστα σημειώματα για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ έχει
βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. 
Γρήγορη  και  απλή  πλοήγηση  ανά  περιοχή,  επάγγελμα,  δραστηριότητες
αναψυχής.
 

Έναν πρωτοποριακό νέο δικτυακό τόπο που αναδεικνύει τη θετική επίδραση της ΕΕ για
κάθε πολίτη ξεχωριστά παρουσίασε σήμερα ο Πρόεδρος του ΕΚ, Αντόνιο Ταγιάνι.
 
Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, που δημοσιεύθηκε τον
περασμένο μήνα, το 68% των ερωτηθέντων συμφώνησε ότι η χώρα τους έχει ωφεληθεί
από την ένταξή της στην ΕΕ. Ωστόσο, ελάχιστες είναι οι προσπάθειες που έχουν γίνει
προκειμένου  τα  οφέλη  της  ένταξης  στην  ΕΕ  να  γίνουν  αισθητά  από  τους  απλούς
πολίτες. Στο διάστημα μέχρι τις Ευρωεκλογές του ερχόμενου Μαΐου, αυτός ο ιστότοπος
θα απεικονίζει τον βαθμό στον οποίο η ΕΕ κάνει τη διαφορά.
 
Ο διαδραστικός, πολύγλωσσος διαδικτυακός τόπος «Τι κάνει η Ευρώπη για μένα», ο
οποίος  δημιουργήθηκε  από  την  Υπηρεσία  Έρευνας  του  ΕΚ,  εκθέτει  εκατοντάδες,
εύκολα  στην  ανάγνωση,  μίας  σελίδας  σημειώματα  με  παραδείγματα  για  τη  θετική
διαφορά που κάνει η ΕΕ στη ζωή των πολιτών. Οι χρήστες μπορούν εύκολα να βρουν
συγκεκριμένες  πληροφορίες  για  το  τι  κάνει  η  Ευρώπη  για  την  περιοχή  τους,  το
επάγγελμά  τους  ή  το  αγαπημένο  τους  χόμπι.
 
Ο πρόεδρος του ΕΚ, Αντόνιο Ταγιάνι, εγκαινιάζοντας τον εν λόγω διαδικτυακό τόπο
σήμερα, δήλωσε: «Οι Ευρωπαίοι ρωτούν τι έχει κάνει η ΕΕ γι' αυτούς και ο νέος αυτός
ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρέχει σαφείς, απαντήσεις σε απλή γλώσσα.
Θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο προκειμένου να έρθει η Ευρώπη πιο κοντά τους
πολίτες της».
 
Περίπου 1.800 σημειώματα μίας σελίδας είναι διαθέσιμα για ανάγνωση, διαμοιρασμό ή
περαιτέρω χρήση ως διαδικτυακές σελίδες ή ως αρχεία PDF. Είναι οργανωμένα σε δύο
βασικές κατηγορίες στον ιστότοπο. Στην πρώτη ενότητα υπό τον τίτλο «Στον τόπο μου»,
οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τον τόπο όπου οι ίδιοι και οι οικογένειές τους ζουν ή
εργάζονται. Ποια είναι η παρουσία της Ευρώπης στις μικρές ή μεγάλες πόλεις και τις
περιοχές σας; Αυτή η ενότητα του ιστότοπου καλύπτει πάνω από 1.400 τοποθεσίες σε
κάθε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Στη  δεύτερη ενότητα  του  ιστότοπου υπό  τον  τίτλο  «Στη  ζωή μου»,  κάθε  χρήστης
επιλέγει ανάμεσα σε 400 σημειώματα μίας σελίδας για να βρει τα σημαντικά για εκείνον
στοιχεία. Πώς η ΕΕ π.χ. επηρεάζει την οικογένεια, την υγειονομική περίθαλψη, τα χόμπι,
τα ταξίδια, την ασφάλεια, τις επιλογές των καταναλωτών και τα κοινωνικά δικαιώματα;
Πώς  η  ΕΕ  υποστηρίζει  τους  πολίτες  στην  επαγγελματική  τους  ζωή  σε  δεκάδες
εργασιακά αντικείμενα - από τους μελισσοκόμους έως τους οδηγούς λεωφορείων και
τους  ζυθοποιούς;  Τι  έχει  κάνει  η  ΕΕ  για  όσους  απολαμβάνουν  δραστηριότητες
αναψυχής,  όπως  ο  αθλητισμός,  η  μουσική  ή  η  παρακολούθηση  τηλεοπτικών
προγραμμάτων; Σε αυτή την ενότητα, διατίθεται επίσης μία σειρά από αρχεία ήχου σε
πολλές γλώσσες.
 
Τα  σημειώματα  παρέχουν  ένα  στιγμιότυπο  της  δράσης  της  ΕΕ  για  τους  πολίτες  -
βασίζονται  σε ενδιαφέροντα παραδείγματα, με μετα-συνδέσμους για περισσότερες
πληροφορίες - αντί να προσπαθούν να αναφέρουν ονομαστικά όλα όσα έχει καταφέρει η
ΕΕ.
 
Θα συμπληρωθούν, σε μία τρίτη ενότητα του ιστότοπου, με πιο λεπτομερή ενημερωτικά
σημειώματα  για  τις  πολιτικές  της  ΕΕ,  τα  οποία  περιγράφουν  ορισμένα  από  τα
επιτεύγματα της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας,  και  της  προοπτικής για  το
μέλλον, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινή γνώμη και τις ανησυχίες και τις προσδοκίες των
πολιτών για τη δράση της ΕΕ.
 
Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος έχει  δημιουργηθεί  από την Υπηρεσία Έρευνας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου («EPRS»), σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας και
Μετάφρασης.
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