
70% 58%
Το 70% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι 
η αντιμετώπιση της φτώχειας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να 
αποτελεί μια από τις κύριες προτεραιότητες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(+10 pts since 2013)

Η αναπτυξιακή βοήθεια 
είναι αποτελεσματική…

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 
ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΤΥΠΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
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 ΕΥΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕ

 ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΡΑΣΗ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

Το 75% των Ευρωπαίων πιστεύει 
ότι οι ιδιωτικές εταιρείες θα πρέπει 
να παίζουν σημαντικό ρόλο

71%
Το 71% των Ευρωπαίων συμφωνεί 
ότι η παροχή οικονομικής βοήθειας 
στις αναπτυσσόμενες χώρες 
αποτελεί έναν αποτελεσματικό 
τρόπο αντιμετώπισης της 
παράτυπης μετανάστευσης.

Για το 86%
 των Ευρωπαίων είναι 

σημαντικό οι άνθρωποι 
στις αναπτυσσόμενες χώρες 

να λαμβάνουν 
βοήθεια

Το 70% των Ευρωπαίων 
πιστεύει ότι η αναπτυξιακή 
βοήθεια είναι αποτελεσματική 
για την ενίσχυση της επιρροής 
της ΕΕ στον κόσμο

ΕΕ ΣΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ

H

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εκπαίδευση

Ειρήνη και ασφάλεια

Νερό και ύδρευση και 
αποχέτευση

Ασφάλεια των 
τροφίμων και γεωργία

Υγεία Οικονομική ανάπτυξη 
και απασχόληση

Δημοκρατία και ανθρώπινα 
δικαιώματα

Θεωρούν ότι οι μεγαλύτερες προκλήσεις είναι:

Το 75% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία της με την 
Αφρική, προκειμένου να δημιουργηθούν 
θέσεις εργασίας και να διασφαλιστεί η 
αειφόρος ανάπτυξη και στις δύο ηπείρους
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Το 71% των Ευρωπαίων συμφωνεί 
ότι η παροχή οικονομικής βοήθειας 
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