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Δίκτυο ενημέρωσης ΕΚ: όλα τα ψηφιακά προϊόντα
του ΕΚ σε μία πλατφόρμα

Η φωτογραφία σου… εδώ

Αν η φωτογραφία είναι το πάθος σου, έχεις την ευκαιρία να είσαι εσύ
εκείνος που θα βγάλει τη φωτογραφία για ένα από τα άρθρα της ιστοσελίδας του ΕΚ. Κάθε μήνα, μέχρι και τον Σεπτέμβριο θα ανακοινώνουμε ένα διαφορετικό θέμα, που θα είναι εμπνευσμένο από το Ευρωπαϊκό
Έτος για την Ανάπτυξη. Στείλε μας φωτογραφία που τράβηξες μαζί με
την αίτηση συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο νικητής του μήνα. Ένας από
τους νικητές θα προσκληθεί στο Στρασβούργο για να κάνει το φωτορεπορτάζ της ολομέλειας.

Μπορείς να στείλεις τη φωτογραφία σου και την αίτηση συμμετοχής μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διορία για το δεύτερο θέμα «η Εκπαίδευση»,
είναι 28 Φεβρουαρίου , στις 01:00 το πρωί (Μεσάνυχτα Κυριακής, ώρα Βελγίου). Οι δέκα καλύτερες φωτογραφίες του Ιανουαρίου, δημοσιεύτηκαν στις
σελίδες του ΕΚ στο Facebook και στο Google+, όπου μπορείτε να ψηφίσετε
την αγαπημένη σας.
Από τις φωτογραφίες που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό οι δέκα καλύτερες
θα επιλεγούν από την επιτροπή σύνταξης και μία από αυτές θα είναι η νικήτρια του μήνα. Αυτό θα τους βάλει αυτόματα στους φιναλίστ για το βραβείο
της κριτικής επιτροπής. Παράλληλα οι δέκα καλύτερες φωτογραφίες θα προβάλλονται στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του ΕΚ, όπου όλοι
θα μπορούν να ψηφίσουν την αγαπημένη τους.
Στη φωτογραφία που θα κερδίσει τα περισσότερα «like» και στο δημιουργό
της θα απονεμηθεί το «βραβείο του κοινού»... Οι δύο αυτοί φωτογράφοι και…
οι κάμερές τους, θα προσκληθούν στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Νοέμβριο, όπου θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν το
δικό τους φωτογραφικό ρεπορτάζ.
Το θέμα της νικήτριας φωτογραφίας για τον Ιανουάριο ήταν «Ενωμένοι»,
του Emanual Gesang, 31 ετών από τη Σουηδία, που κατοικεί στην Ισπανία. Η
φωτογραφία απεικονίζει ένα παγκόσμιο χάρτη χωρίς σύνορα και συμβολίζει
έναν ενωμένο και ίσο κόσμο. Gesang: «Ο ρατσισμός και η ανισότητα στην
Ευρώπη γίνονται όλο και χειρότερα. Την ίδια στιγμή, η βία και οι οικονομικές
ανισότητες αυξάνονται. Για αυτό πιστεύω ότι πρέπει να παλέψουμε περισσότερο από ποτέ τον ρατσισμό, την ιδιοτέλεια και τις ανισότητες».
Στείλε τη φωτογραφία σου και τη δήλωση συμμετοχής στην παρακάτω διεύθυνση: webcom-flickr@europarl.europa.eu.

Επεξεργασμένα κρέατα: υποχρεωτική αναγραφή
της χώρας προέλευσης
1 δισ.ευρώ στην πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

Δίκτυο ενημέρωσης ΕΚ: όλα τα ψηφιακά
προϊόντα του ΕΚ σε μία πλατφόρμα

Το νέο blog του ΕΚ δίνει τη δυνατότητα σε όλους
να χρησιμοποιήσουν πιο εύκολα από ποτέ το διαδικτυακό του υλικό . Εικόνες, γραφήματα, βίντεο και
φωτογραφίες είναι διαθέσιμες δωρεάν στο κοινό και
πολλές φορές και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
epnetwork.tumblr.com
Στη νέα διαδυκτική πλατφόρμα του ΕΚ βρίσκετε μεγάλη
ποικιλία πολυμέσων, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν. Τα υψηλού επιπέδου προϊόντα του ΕΚ είναι
έτοιμα να ενταχθούν, να δημοσιευτούν ή να μεταδοθούν
σε ιστοσελίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Το blog το διαχειρίζεται το τμήμα webcommunications
του ΕΚ.
Eπίσης, μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter του ΕΚ,
για να ενημερώνεστε μια φορά την εβδομάδα για το πρόγραμμα του και για τα διαθέσιμα προϊόντα του. Για να
εγγραφείτε στείλτε e-mail στο:
webCom-partnerships@europarl.europa.eu
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Επεξεργασμένα κρέατα: υποχρεωτική αναγραφή
της χώρας προέλευσης

Ό

λοι οι καταναλωτές επεξεργασμένου κρέατος πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς τη χώρα προέλευσης του. Η αναγραφή της
χώρας προέλευσης είναι υποχρεωτική στα προϊόντα βόειου κρέατος από το 2002, ως συνέπεια της νόσου των «τρελών αγελάδων».
Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα
από υποθέσεις όπως το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου το 2013.
Η επισήμανση της προέλευσης των κρεάτων που χρησιμοποιούνται ως συστατικό διασφαλίζει καλύτερη ιχνηλασιμότητα κατά
μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και βοηθά τις επιχειρήσεις τροφίμων να επιλέγουν καλύτερα τους προμηθευτές και
τα προϊόντα τους.

1 δισ.ευρώ στην πρωτοβουλία για την απασχόληση
των νέων

Οι ευρωβουλευτές συζήτησαν στις 10 Φεβρουαρίου με την
Επίτροπο Thyssen το πρόσφατο σχέδιο για τη διάθεση 1 δισ.
ευρώ στην πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων
μέσα στο 2015. Η πλειοψηφία των ομιλητών υποστήριξε την
ιδέα της επιτάχυνσης της χρηματοδότησης των έργων που
θα βοηθήσουν στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων,
αναπτύσσοντας παράλληλα μακροπρόθεσμες λύσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν η ΕΕ να αναλάβει άμεση δράση για
την μείωση του αριθμού των νέων ανέργων που έχουν φτάσει
συνολικά τα 7,5 εκατομμύρια στην ΕΕ. Στις περιφέρειες που
πλήττονται περισσότερο, και ειδικά στη νότια Ευρώπη, το 50%
των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών είναι άνεργοι. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει μια ολόκληρη γενιά νέων ανθρώπων, υπογράμμισαν οι ευρωβουλευτές, ενώ ορισμένοι εξέφρασαν ανησυχία σε
ό,τι αφορά την ικανότητα των ευρωπαϊκών κρατών να χρησιμοποιούν τα κεφάλαια αποτελεσματικά συμβάλλοντας στη δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας, και όχι δαπανώντας τα σε
προσωρινές λύσεις.
Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία», τα μέτρα του οποίου αποσκοπούν στη μείωση της ανεργίας των νέων μέσω της ταχύτερης μετάβασης από την εκαπίδευση στην εργασία. Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων
αφορά τα κράτη μέλη που έχουν περιοχές όπου η ανεργία των
νέων υπερβαίνει το 25%.Η νέα πρόταση μπορεί να αυξήσει κατά
τριάντα φορές τη χρηματοδότηση που θα λάβουν τα κράτη μέλη
της ΕΕ μέσα στο 2015 για την ενίσχυση των προσπαθειών τους
για την επαναφορά 650.000 νέων στην αγορά εργασίας.
Η Επίτροπος Marianne Thyssen εξήγησε ότι η επιτάχυνση της
εκταμίευσης του 1 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο της
συνολικής χρηματοδότησης για την περίοδο 2014-2020, είναι
αναγκαία για την αποτελεσματικότητα των έργων ενώ υποσχέθηκε αυστηρούς ελέγχους και πλήρη αξιολόγηση των σχεδίων,
υπογραμμίζοντας ότι το μέτρο αυτό δεν θα επηρεάσει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ούτε τις πληρωμές από άλλα ταμεία.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να τροποποιήσουν τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
προκειμένου να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ η αύξηση της χρηματοδότησης για το 2015.
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