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Εκδήλωση - Συζήτηση για το
μέλλον της Ευρώπης
Πραγματοποίηση Εκδήλωσης - Συζήτησης για
το μέλλον της Ευρώπης στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών 2013» από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης «Europe Direct
Καλαμάτας»

Εάν οι πολίτες της ΕΕ γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και τα
ασκούν, επωφελούνται περισσότερο αλλά ταυτόχρονα επωφελείται και η οικονομία καθώς και η κοινωνία της ΕΕ.
Οι ενημερωμένοι πολίτες κατανοούν τις ευκαιρίες που τους προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και καλούνται να συμμετέχουν στη
δημοκρατική ζωή της ΕΕ σε όλα τα επίπεδα. Σ’αυτό αποβλέπει το
Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών 2013. Το Έτος θα δώσει την ευκαιρία
σε άτομα από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση:
• να ενημερωθούν για τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες που τους
προσφέρει η ιθαγένεια της ΕΕ – ιδίως το δικαίωμα να ζουν και
να εργάζονται οπουδήποτε στην ΕΕ
• να συμμετάσχουν σε συζητήσεις για τα εμπόδια στην άσκηση
αυτών των δικαιωμάτων και να προτείνουν για την αντιμετώπισή τους
• να συμμετάσχουν σε φόρουμ συζήτησης ζητημάτων της Ένωσης
• να προετοιμαστούν για τις Ευρωεκλογές του 2014 και να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδια για τα εξής:
• επικοινωνιακή εκστρατεία,
• διασκέψεις κατά την έναρξη και το κλείσιμο της εκστρατείας
και διάλογο μεταξύ των επιτρόπων και των πολιτών από όλους
τους τομείς της δημόσιας ζωής,
• στήριξη των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών εκδηλώσεων
σε όλη την ΕΕ.

Στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών
2013» πραγματοποιήθηκε την   Παρασκευή,
22 Μαρτίου 2013 στην Καλαμάτα, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης «Europe
Direct Καλαμάτας» εκδήλωση και ανοιχτός
διάλογος με θέμα «Κρίση και ανάγκες των
πολιτών /Λύσεις και προοπτικές για το
μέλλον της Ε.Ε.». Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης «Europe Direct
Καλαμάτας» εξασφάλισε την απευθείας αναμετάδοση της «Συζήτησης για το μέλλον
της Ευρώπης» από το Συνεδριακό Κέντρο
«Ιωάννης Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη με κεντρική ομιλήτρια την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα. Viviane Reding, η
οποία απάντησε σε ερωτήσεις και συζήτησε
με τους πολίτες για θέματα που αφορούν στο
μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η συμμετοχή των Μεσσήνιων πολιτών κρίθηκε αρκετά ικανοποιητική δεδομένου ότι υποβλήθηκαν αρκετές ερωτήσεις ηλεκτρονικά
με τη βοήθεια των συντονιστών του Europe
Direct Καλαμάτας οι οποίες αναμένεται να
απαντηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σημειώνεται ότι η εκδήλωση «Συζήτηση για
το μέλλον της Ευρώπης» σηματοδοτεί την
έναρξη ανάλογων δραστηριοτήτων που θα
πραγματοποιηθούν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού
Έτους Πολιτών 2013» με στόχο να δοθεί ο
λόγος στους ευρωπαίους πολίτες.

Europe Direct Καλαμάτας, γραφείο ενημέρωσης του Ευρωπαίου πολίτη, μάθε τα δικαιώματά σου στο 2721110350
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Η Ελλάδα προσπαθεί και θα ξεπεράσει την κρίση
Τα μηνύματα από την Ευρώπη είναι θετικά - Η Ελλάδα
προσπαθεί και θα ξεπεράσει την κρίση”. Ομιλία του
Επιτρόπου κ. Johannes Hahn.
Στην εναρκτήρια ομιλία του στο 1ο Εθνικό Αναπτυξιακό
Συνέδριο για την Προγραμματική Περίοδο 20142020, ο Επίτροπος κ. Johannes Hahn, αρμόδιος για την
Περιφερειακή Πολιτική, χαρακτήρισε τον εαυτό του ως
“φίλο της Ελλάδας” και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που
αντιμετωπίζει η χώρα μας λόγω της οικονομικής κρίσης.
Ο Επίτροπος σημείωσε ότι, λόγω των μέτρων λιτότητας,
πολλές θετικές εξελίξεις των τελευταίων ετών δεν έχουν
προβληθεί όσο θα έπρεπε στη χώρα μας. Ενδεικτικά
ανέφερε τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με
το ελληνικό κράτος για την προώθηση μεγάλων έργων
στην ελληνική περιφέρεια, τα οποία θα συμβάλουν στην
ανταγωνιστικότητα της χώρας.
Ο κ. Hahn υπογράμμισε ότι η Πολιτική Συνοχής αποτελεί
σήμερα τον βασικό μοχλό ανάπτυξης στην ΕΕ, ενώ τόνισε
το νευραλγικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις στις ευρωπαϊκές οικονομίες.
Κατά την ομιλία του, ο Επίτροπος σημείωσε τις νέες
καινοτομίες που θα εισαχθούν κατά τη νέα προγραμματική
περίοδο, με στόχο την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο Επίτροπος
κάλεσε τους συνέδρους να εργαστούν συλλογικά και

να καταλήξουν σε μια αποτελεσματική διοικητική
οργάνωση. “Ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για επένδυση σε
έργα που συμβάλλουν στη μεταμόρφωση της Ελλάδας.
Έργα που κάνουν τη διαφορά στις ζωές των Ελλήνων.
Έργα που δημιουργούν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας”,
σημείωσε χαρακτηριστικά.
Τέλος, ο κ. Hahn μετέφερε τα θετικά μηνύματα που
λαμβάνει σχετικά με τις προσπάθειες της Ελλάδα και
εξέφρασε την υποστήριξη ολόκληρης της Ευρώπης προς
τη χώρα μας.

Ευρώπη, έχω κάτι να σου πω...
Έχετε κάτι να πείτε σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση; Πείτε το με μια φωτογραφία!
Διαγωνισμός φωτογραφίας με την ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών
Ο διαγωνισμός έχει ως θέμα «Ευρώπη, έχω κάτι να σου
πω» και διοργανώνεται με την ευκαιρία του ευρωπαϊκού
έτους των πολιτών http://europa.eu/citizens-2013. Συνεπώς, η φωτογραφία που θα υποβάλετε θα απεικονίζει
με δημιουργικότητα πώς αντιλαμβάνεστε την Ευρωπαϊκή
Ένωση και θα εμφανίζει πιθανές προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της, με πνεύμα εποικοδομητικό, με
σεβασμό και χωρίς προκλητικότητα.
Οι φωτογραφίες πρέπει να υποβληθούν κατά το διάστηµα µεταξύ 1ης Μαρτίου 2013 και 30ης Ιουνίου 2013
στον ιστότοπο της Οµάδας ΕΣΚ της Επιτροπής των Περιφερειών (στη διεύθυνση www.pes.cor.europa.eu).
Θα επιλεγούν 3 νικητές και τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου 2013. Οι νικητές
θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς και μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που ένας νικητής δεν εμφανιστεί εντός 15 ημερών από την αποστολή του πρώτου
ηλεκτρονικού μηνύματος, το βραβείο του θα απονεμηθεί
σε άλλον υποψήφιο.
Η επιλογή και τα βραβεία των νικητών θα έχουν ως εξής:
1ο βραβείο: ένα ταξίδι 3 ημερών στις Βρυξέλλες για 2
άτομα, προκειμένου να παραστούν στην τελετή απονομής των βραβείων (το ξενοδοχείο θα επιλεγεί από
την Επιτροπή των Περιφερειών), καθώς και φωτογραφικός/ηλεκτρονικός εξοπλισμός μέγιστης αξίας 2.000 €.
2ο βραβείο: ένα ταξίδι 3 ημερών στις Βρυξέλλες για 2
άτομα, προκειμένου να παραστούν στην τελετή απονομής των βραβείων (το ξενοδοχείο θα επιλεγεί από
την Επιτροπή των Περιφερειών), καθώς και φωτογραφικός/ηλεκτρονικός εξοπλισμός μέγιστης αξίας 1.500 €.

3ο βραβείο: ένα ταξίδι 3 ημερών στις Βρυξέλλες για 2
άτομα, προκειμένου να παραστούν στην τελετή απονομής των βραβείων (το ξενοδοχείο θα επιλεγεί από
την Επιτροπή των Περιφερειών), καθώς και φωτογραφικός/ηλεκτρονικός εξοπλισμός μέγιστης αξίας 500 €.
Βραβείο του κοινού: ένα ταξίδι 3 ημερών στις Βρυξέλλες για 2 άτομα, προκειμένου να παραστούν στην
τελετή απονομής των βραβείων (το ξενοδοχείο θα
επιλεγεί από την Επιτροπή των Περιφερειών), καθώς
και φωτογραφικός/ηλεκτρονικός εξοπλισμός μέγιστης
αξίας 500 €.
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