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Ευρώπη και Τουρισμός

Eτήσια συνάντηση όλων των κέντρων
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ελλάδας

Η δυναμική τουριστική περίοδος δίνει στην Ευρώπη οικονομική ώθηση και προσφέρει θέσεις εργασίας
Παρά την οικονομική κρίση, η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους
δημοφιλέστερους προορισμούς. Οι διεθνείς αφίξεις τουριστών στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 5% το πρώτο εξάμηνο του 2013. Τα καλύτερα ποσοστά σημειώθηκαν στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (+9%) και στη Νότια Ευρώπη (+6%).
Η Ισπανία παραμένει στην κορυφή των προτιμήσεων και ακολουθούν η Ιταλία, η
Γαλλία, η Αυστρία, η Γερμανία, η Ελλάδα.
Επιπλέον, δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμες στον
τομέα του τουρισμού στην Ευρώπη. Παρά τις θέσεις, πολλές φορές οι εργοδότες
δύσκολα μπορούν να εντοπίσουν τους ειδικευμένους εργαζόμενους και αντίστροφα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να συμβάλει στο συνδυασμό απασχόλησης
και κινητικότητας στην Ευρώπη, έθεσε σε λειτουργία το EURES, την πρώτη πανευρωπαϊκή πύλη στο διαδίκτυο για αναζήτηση θέσεων εργασίας. Σύντομα η πύλη θα
προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης ειδικών δεξιοτήτων του τουριστικού τομέα.
Επιδιώκοντας την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ετοιμάζει επανεξέταση του κώδικα θεωρήσεων (visa). Στόχος είναι η απλοποίηση
των διαδικασιών, ιδίως για τους τουρίστες αναδυόμενων οικονομιών, όπως η Κίνα
και η Ρωσία. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των τουριστών αυτών έχει διπλασιαστεί. Ωστόσο, κάποιοι έρχονται αντιμέτωποι με διάφορα εμπόδια όσον αφορά τη
θεώρηση και η νέα πρωτοβουλία αποσκοπεί στην εξάλειψη αυτών των επίπονων
διαδικασιών.

Στην Κομοτηνή, πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνάντηση όλων των κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
στην Ελλάδα την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου.
Στο πλαίσιο της συνάντησης, που διοργανώνεται από την
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, οι επικεφαλής των Κέντρων είχαν τη δυνατότητα να
συζητήσουν θέματα που αφορούν στη λειτουργία τους
καθώς και τις νέες προκλήσεις εν όψει Ευρωεκλογών.
Τους υπεύθυνους όλων των κέντρων του EuropeDirect
στην Ελλάδα, καλωσόρισε ο Δήμαρχος Κομοτηνής κ.
Γιώργος Πετρίδης. Από την πλευρά της η κα Κατερίνα
Σοκόλη, συντονίστρια του Ευρωπαϊκού δικτύου πληροφόρησης Europe Direct σημείωσε ότι «Οι καιροί είναι
πολύ απαιτητικοί, η ΕΕ έχει έρθει πολύ κοντά όποτε οι
πολίτες ψάχνουν την ενημέρωση. Το σλόγκαν των Ευρωεκλογών, ανέφερε, είναι «Αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά» γιατί πλέον η πλειοψηφία θα έχει
λόγο για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Από την πλευρά του, ο κ. Στάθης Κεφαλίδης, Γενικός
Διευθυντής της Αναπτυξιακής Ροδόπης που φιλοξενεί
το Europe Direct Κομοτηνής δήλωσε «Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε έλληνες πολίτες, έχουμε δικαιώματα,
να τα γνωρίσουμε και να πλαισιώσουμε τα Κέντρα όπως
αυτό της Κομοτηνής για να στείλουμε τις ιδέες μας στο
Εξωτερικό»

Europe Direct Καλαμάτας, γραφείο ενημέρωσης του Ευρωπαίου πολίτη, μάθε τα δικαιώματά σου στο 2721110350
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Οι ιδέες σας μπορούν να αλλάξουν την Ευρώπη
Στο πλαίσιο των δράσεων για τα 20 χρόνια λειτουργίας της Ενιαίας
Αγοράς η Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγεται ο Μήνα Ενιαίας Αγοράς (23
Σεπτεμβρίου-23 Οκτωβρίου) με στόχο τη συζήτηση για την πρόοδο
που έχει επιτελεσθεί μέχρι στιγμής, τις προκλήσεις που παραμένουν
προς αντιμετώπιση και νέες ιδέες για το μέλλον της Ενιαίας Αγοράς
κυρίως επί θεμάτων που επηρεάζουν άμεσα τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα, πραγματοποιήθηκαν πανευρωπαϊκά διαδικτυακές συζητήσεις σε όλες τις
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά το μήνα Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις για τις Θέσεις εργασίας (23-25/09) και τα Κοινωνικά δικαιώματα (30/09-02/10),
ενώ για το μήνα Οκτώβριο για τις Τράπεζες (7-9/10) και το Ηλεκτρονικό εμπόριο (14-16/10). Στις συζητήσεις, υπήρχε η δυνατότητα να
ψηφίσετε, να συμμετάσχετε με ιδέες και να συζητήσετε ζωντανά με
ηγετικά στελέχη της Ε.Ε. και εμπειρογνώμονες.

πολιτών και κατάφεραν να ακούσουν τους προβληματισμούς τους
για θέματα σχετικά με το σύγχρονο επιχειρείν, την επικοινωνία, την
τριτοβάθμια εκπαίδευση κλπ.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.yourideasforeurope.eu/el
Μάθετε για ανάλογες πρωτοβουλίες μας καθημερινά από το λογαριασμό μας στο facebook
Europe direct Kalamatas – Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης:
https://www.facebook.com/pages/Europe-Direct-Kalamatas-ΚέντροΕυρωπαϊκής-Πληροφόρησης-Καλαμάτας

Ο Μήνας Ενιαίας Αγοράς, έδωσε την ευκαιρία να ακουστούν οι φωνές
κάποιων ειδικών αλλά και απλών πολιτών που μπορούν να επηρεάσουν
άμεσα την Ευρωπαϊκή δημόσια συζήτηση. Μέσω του μήνα ενιαίας αγοράς, οι Ευρωπαίοι διαμορφωτές πολιτικής γνώρισαν τις ιδέες των

Κινητοποίηση της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε κατά το μήνα Σεπτέμβριο πως
σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δεν μπορεί να αρκεστεί μόνο στα προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία. Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν με τα δύο ψηφίσματα
που ενέκριναν τη λήψη μέτρων που θα ενισχύσουν, μεταξύ άλλων, την
κινητικότητα των νέων και την εισαγωγή ενός ευρωπαϊκού ποιοτικού
πλαισίου για τις περιόδους πρακτικής άσκησης. Εισηγητής του ψηφίσματος της επιτροπής Πολιτισμού ήταν ο
ευρωβουλευτής κ. Γεώργιος Παπανικολάου (ΕΛΚ).
«Οφείλουμε να αναστρέψουμε τη σημερινή πραγματικότητα που τα υπερβολικά ποσοστά ανεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη
υποχρεώνουν τη νεολαία να μεταναστεύει
συντελώντας στην απώλεια του παραγωγικότερου ιστού μιας χώρας. (...) Οι βασικές
αρχές για την επόμενη περίοδο, οι τίτλοι
της στρατηγικής αυτής συνοψίζονται στις
εξής λέξεις: εκπαίδευση, απασχόληση, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, χρηματοδότηση, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και συμμετοχή’,
υπογράμμισε ο εισηγητής του ψηφίσματος της επιτροπής Πολιτισμού,
κ. Γεώργιος Παπανικολάου (ΕΛΚ).
«Πέρα από τις εγγυήσεις για τη νεολαία , η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων θα πρέπει να βασίζεται σε μια συνολική στρατηγική που
θα περιλαμβάνει μέτρα όπως η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας των νέων», δήλωσε η εισηγήτρια
του ψηφίσματος της επιτροπής Απασχόλησης, Joanna Katarzyna

Skrydlewska (ΕΛΚ, Πολωνία).
Τα προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία, τα οποία αποσκοπούν
στη διασφάλιση μιας θέσης εργασίας, επαγγελματικής κατάρτισης ή
μιας περιόδου πρακτικής άσκησης μετά από διάστημα τεσσάρων μηνών ανεργίας, δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο σε νέους κάτω των 25
ετών. Θα πρέπει να επεκταθούν και σε πτυχιούχους κάτω των 30 ετών,
υποστήριξαν οι ευρωβουλευτές.
Τόνισαν επίσης την ανάγκη να υπάρξει
καλύτερη προσαρμογή των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων στις ανάγκες
της αγοράς εργασίας, ενώ κάλεσαν τα
κράτη μέλη να αναπτύξουν συστήματα
που αναγνωρίζουν τις ικανότητες που
αποκτούνται μέσω της μη τυπικής και της
άτυπης μάθησης, του εθελοντικού έργου,
της μαθητείας και του κοινωνικού έργου.
Στο ψήφισμα της επιτροπής Πολιτισμού,
οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη να εξαλείψουν όλα τα εμπόδια, προκειμένου να μπορέσουν να προσφέρουν τις καλύτερες ευκαιρίες διασυνοριακής πρακτικής άσκησης στους νέους.
Όσο αφορά την αποφυγή εκμετάλλευσης των νέων ασκούμενων, η
επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ένα ευρωπαϊκό ποιοτικό πλαίσιο για
τις περιόδους πρακτικής άσκησης, το οποίο θα περιλαμβάνει κριτήρια
όσον αφορά την κατάλληλη αμοιβή, τις συνθήκες εργασίας και την
υγεία και ασφάλεια.
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