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Zatrudnienie, sprawy społeczne, włączenie społeczne
10 milionów Europejczyków ma pracę dzięki EFS

W okresie do 2007 do 2014 r. prawie dziesięciu milionom Europejczyków udało się znaleźć
pracę dzięki pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego. Komisja Europejska opublikowała
sprawozdanie oceniające inwestycje z EFS wraz ze szczegółowymi sprawozdaniami dotyczącymi
poszczególnych krajów wspólnoty.
Zgodnie z oceną, w latach 2007-2014 Europejski Fundusz Społeczny zapewnił wsparcie
niezbędne do realizacji krajowych i unijnych priorytetów dotyczących inteligentnego, trwałego i
sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego. Dotyczy to również celów
określonych w strategii „Europa 2020” i przeznaczonych dla poszczególnych krajów zaleceń
opracowanych w ramach europejskiego semestru koordynacji polityki gospodarczej.
Dokładne informacje nt. sprawozdania można znaleźć >>> tutaj.

Młodzież
Aplikuj na 5-miesięczny staż w Komisji Europejskiej!

Myślisz o karierze w instytucjach międzynarodowych? Spróbuj swoich sił i zgłoś na staż w
Komisji Europejskiej! To nie tylko wartościowy wpis w CV, ale też fantastyczna przygoda.
Rekrutacja trwa do 31 stycznia br. do godz. 12.00, a staż zaczyna się 1 października 2017.
Stażyści mogą pracować zarówno w instytucjach w Brukseli jak i w innych europejskich
miastach, gdzie znajdują się przedstawicielstwa i agendy UE.
Podstawowe wymagania to: dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
znajomość jednego z oficjalnych języków UE oraz jednego z języków roboczych KE.
Szczegóły dotyczące staży można znaleźć >>> tutaj.
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Konsultacje społeczne
Oceń „Europę dla obywateli”

Czy słyszałeś o programie "Europa dla Obywateli"? A może brałeś/aś udział w jednym z
projektów realizowanych w jego ramach? Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych,
których celem jest ocena dotychczasowych osiągnięć „Europy dla obywateli”. To okazja, by
wyrazić swoje zdanie i zaproponować zmiany. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do
poświęcenia 10 minut na wypełnienie ankiety – jest na to czas do 10 kwietnia br.
Ankietę można znaleźć >>> tutaj.

Zamiast słów
Antonio Tajani
Europejskiego!

(EPL)

nowym

przewodniczącym

Parlamentu

W telegraficznym skrócie:


Europa okiem eksperta: prof. Jerzy Menkes o CETA i TTIP >>> tutaj.



Inauguracja Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce >>> tutaj.



R. Czarnecki i B. Liberadzki wiceprzewodniczącymi Parlamentu Europejskiego >>> tutaj.
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