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#EmergencyLessons

Η ΕΕ και η UNICEF για την εκπαίδευση στις χώρες που πλήττονται από
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
462 εκατομμύρια παιδιά σχολικής ηλικίας και έφηβοι σε ολόκληρο τον κόσμο, ζουν σε χώρες που πλήττονται από πολέμους ή άλλες φυσικές καταστροφές, ενώ 75 εκατομμύρια χρήζουν άμεσης εκπαιδευτικής υποστήριξης.
Το πρόγραμμα #EmergencyLessons παρουσιάζει παιδιά που έχουν βρεθεί
σε τέτοιες καταστάσεις και την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου, δάσκαλοι και εθελοντές
από όλο τον κόσμο βρέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την τελική
εκδήλωση του προγράμματος.
Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης - από φυσικές καταστροφές και εμφύλιες
συγκρούσεις μέχρι κρίσης στον τομέα της υγείας, όπως η επιδημία Έμπολαοι εκπαίδευση των παιδιών διαταράσσεται και ακόμα συχνότερα διακόπτεται.
Σύμφωνα με τη UNICEF, η εκπαίδευση και το σχολείο δημιουργούν στα παιδιά αίσθηση ομαλότητας και κανονικότητας. Κατά τη διάρκεια των κρίσεων
αλλά και μετά το τέλος τους, τα δύο αυτά στοιχεία είναι τόσο σημαντικά, όσο
τα τρόφιμα και τα φάρμακα, καθώς τους δίνουν τη δυνατότητα όχι μόνο να
επιβιώσουν αλλά και να βελτιωθούν.
Την εκδήλωση #EmergencyLessons διοργάνωσε η επιτροπή Ανάπτυξης του
ΕΚ σε συνεργασία με τον, Επίτροπό Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων Χρήστο Στυλιανίδη, την ευρωβουλευτή Λίντα ΜακΑβαν και τη
UNICEF. Το πρόγραμμα αποτελεί συνεργασία του τμήματος για την ανθρωπιστική βοήθεια και την πολιτική προστασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF).
«Επισκέφτηκα έναν προσφυγικό καταυλισμό στην Τουρκία. Εκεί είδα τις
προσπάθειες της UNICEF και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επαναφορά
της εκπαίδευσης κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες», δήλωσε η πρόεδρος
της επιτροπής Ανάπτυξης του ΕΚ Λίντα ΜακΑβαν (Σοσιαλιστές, Βρετανία).
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα παιδιά που συμμετείχαν εξέπληξαν το
κοινό με ένα παιχνίδι καρτών, το οποίο εξηγούσε του ρόλους της ισότητας
των φύλων και των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία.

Καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τους
ευρωπαίους αγρότες

Νέο κοινό χρηματοδοτικό μέσο που συνδυάζει την αγροτική
ανάπτυξη και την χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, προετοιμάζουν ένα κοινό χρηματοοικονομικό μέσο
που θα συνδυάζει τη χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης
με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον πυρήνα
του επενδυτικού σχεδίου της Επιτροπής Γιούνκερ για την Ευρώπη. Η αξιοποίηση της εγγύησης του ΕΤΣΕ σε συνδυασμό με τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) θα αυξήσει την ισχύ της στήριξης. Στο στάδιο αυτό θα εξεταστούν οι
λεπτομέρειες της πρωτοβουλίας οι οποίες και θα ανακοινωθούν
σε εύθετο χρόνω, συμπεριλαμβανομένων και πιλοτικών έργων
σε διάφορα κράτη μέλη κατά τα επόμενα δύο έτη.
Ο Αντιπρόεδρος κ. Κατάινεν δήλωσε σχετικά: «Η χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ διατίθεται και ήδη στηρίζει αγροτικές ΜΜΕ
καθώς και οικονομικά και τεχνικά βιώσιμα έργα στους τομείς
των τροφίμων γεωργικής προέλευσης. Η δυνατότητα των νέων
χρηματοδοτικών μέσων αποτελεί ευπρόσδεκτο βήμα προς τη
χρήση περισσότερων χρηματοδοτικών μέσων για τον τομέα της
γεωργίας και των τροφίμων».
Ο Επίτροπος γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης κ. Χόγκαν δήλωσε επίσης: «Με την ανάπτυξη χρηματοδοτικών μέσων κατάλληλης μορφής και σε επαρκή ποσότητα στον τομέα των γεωργικών
προϊόντων διατροφής, μπορούμε να ενισχύσουμε θεαματικά την
ικανότητα των αγροτών μας και των αγροτικών επιχειρήσεων να
καινοτομούν, να αναπτύσσονται, να εξάγουν και να δημιουργούν
θέσεις εργασίας. Η νέα πρωτοβουλία ΕΓΤΑΑ —ΕΤΣΕ αποτελεί
μια εξαιρετική νέα ευκαιρία που προσφέρει καταπληκτικές δυνατότητες για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων. Είμαι έτοιμος να υποστηρίξω πλήρως όλα τα κράτη μέλη που επιθυμούν
να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των αγροτών και των γεωργικών επιχειρήσεων στον χρηματοπιστωτικό τους τομέα».
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Αλλαγή τοπίου για τους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους
Νέα μέτρα που θα βοηθήσουν τις χώρες της Ένωσης να ανοίξουν
τις σιδηροδρομικές αγορές τους και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους συζητά και ψηφίζει η ολομέλεια του ΕΚ τη
Δευτέρα και την Τετάρτη αντίστοιχα. Στόχος των μέτρων είναι να
διευκολυνθεί αλλά με αυστηρά ελεγχόμενο τρόπο, η πρόσβαση
των εθνικών και ιδιωτικών σιδηροδρόμων της ΕΕ σε άλλα κράτη μέλη βελτιώνοντας τις παροχές και τις τιμές. Στο γράφημα
που ετοιμάσαμε, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συζητά και ψηφίσει σειρά από διοικητικά και άλλα μέτρα για τη βελτίωση των σιδηροδρομικών μεταφορών στην ΕΕ ώς μέρος του «4ου σιδηροδρομικού πακέτου»,
που έχει στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των τρένων και των
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
Οι ευρωβουλευτές πιστεύουν ότι αυτά τα μέτρα θα τονώσουν τις
επενδύσεις στον τομέα των σιδηροδρόμων, θα βελτιώσουν την
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και θα οδηγήσουν και
στην μείωση των εισιτηρίων. Τα τρένα είναι μεταφορικά μέσα φιλικά προς το περιβάλλον και η ενίσχυση των μεταφορών με αυτά θα
βοηθήσει όχι μόνο πολίτες και επιχειρήσεις αλλά ελπίζεται ότι θα
αποφέρει και βελτίωση του περιβαλλοντικού «προφίλ» ολόκληρου του τομέα των μεταφορών στην Ευρώπη.

Επένδυση στη νεολαία της Ευρώπης: Η Επιτροπή
εγκαινίασε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, δύο μόλις μήνες αφότου το εξήγγειλε ο Πρόεδρος Γιούνκερ, ως πρώτο παραδοτέο των προτεραιοτήτων δράσης που
ορίστηκαν στον οδικό χάρτη της Μπρατισλάβας.
Οι νέοι ηλικίας 18 έως 30 ετών μπορούν να αδράξουν νέες ευκαιρίες ώστε να συμβάλουν αποφασιστικά στην κοινωνία, σε
ολόκληρη την ΕΕ, και να αποκτήσουν ανεκτίμητης σημασίας
πείρα και πολύτιμες δεξιότητες στην αρχή της σταδιοδρομίας
τους.
Η Επιτροπή παρουσίασε επίσης σειρά μέτρων για την τόνωση
της απασχόλησης των νέων, τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, την αύξηση των επενδύσεων σε δεξιότητες των νέων και τη βελτίωση των ευκαιριών για
μάθηση και σπουδές στο εξωτερικό.
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
Με το νέο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι συμμετέχοντες θα
έχουν την ευκαιρία να τοποθετούνται σε ένα έργο, είτε εθελοντικά, είτε ως μαθητεία, είτε ως πρακτική άσκηση, είτε ως θέση
εργασίας για περίοδο μεταξύ 2 και 12 μηνών.
Οι νέοι ηλικίας 17 έως 30 ετών μπορούν να εγγράφονται στο
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στη διεύθυνση http://europa.
eu/solidarity-corps. Το κατώτατο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή
σε ένα έργο είναι τα 18. Στόχος είναι η συμμετοχή 100 000 νέων
στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης έως το τέλος του 2020.
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