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Tervehdys Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskuksesta!
Eurooppa-päivän tapahtuma lauantaina 11.5.2013 Seinäjoella
Eurooppa-päivää vietetään Kauppakeskus Epstorilla (Kauppakatu 5, Seinäjoki) lauantaina 11.5.2013 klo
11–14. Ohjelmassa on kokemuksia yrittäjävaihdosta, asumisesta ja opiskelusta Euroopassa, tietoa
Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelmasta sekä Eka EURES-työpaikkamahdollisuuksista. Musiikista
tapahtumassa vastaa Lapsi- ja nuorisokuoro Luritus sekä tilaisuuden juontaa Anssi Orrenmaa. Tarkempi
ohjelma löytyy täältä.
Tervetuloa! Tapahtuma on kaikille avoin.
Eurooppa-päivä pohjautuu ranskalaisen Robert Schumanin julistukseen 9. toukokuuta 1950, jolloin
Euroopan yhteisön syntysanat lausuttiin. Eurooppa-päivä on tämän ehdotuksen vuosipäivä ja sitä
pidetään nykyisen Euroopan unionin alkuna.

EU:n puutavara-asetus (EUTR) pyrkii estämään laittomasti korjatun puun liikkumisen unionissa
Uutta puutavara-asetusta on alettu soveltamaan Euroopan unionin maissa maaliskuusta 2013 alkaen ja
sen tarkoituksena on estää laittomasti korjatun puun liikkuminen EU-maissa. Asetus koskee unioniin
tuotuja ja unionissa tuotettuja puutavaroita ja puutuotteita, aina paperista ja massasta kokopuuhun
sekä lattianpäällysteisiin.
Asetuksessa määritellään kolme keskeistä velvoitetta. Ensimmäinen kieltää laittomasti korjatun
puutavaran tuomisen unionin alueelle, jossa laiton tarkoittaa vastoin sen maan lakeja, jossa korjuu
tapahtuu. Minimoidaan laittoman puun käytön riskin velvoittamalla toimijat ”asianmukaiseen
huolellisuuteen”. Myös kauppaa käyvien on säilytettävä riittävästi tietoa, jotta puun alkuperä voidaan
selvittää tarvittaessa. Asetuksella ehkäistään laittoman puunkorjuun taloudellisia, ympäristöllisiä ja
yhteiskunnallisia vaikutuksia joihin kuuluu esimerkiksi laillisten toimijoiden tulonmenetykset ja
metsäkato sekä ilmastonmuutos.

Jos et jatkossa halua saada uutiskirjettä sähköpostiisi, pyydämme sinua ystävällisesti ilmoittamaan siitä osoitteeseen eutietokeskus@etela-pohjanmaa.fi. Voit myös tiedottaa uutiskirjeen kautta kansainvälisiin teemoihin liittyvistä ajankohtaisista
tapahtumista ilmoittamalla siitä samaan osoitteeseen.
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Komission lehdistötiedote.
EU:n puutavara-asetuksen sivusto.

EU muuttuu miljoonalla nimellä
Eurooppalainen kansalaisaloite on toiminut vuoden. Kansalaisaloitteen avulla miljoona EU-kansalaista,
seitsemästä eri maasta, voi yhdessä osallistua EU:n politiikan kehittämiseen ja pyytää komissiota
tekemään säädösehdotuksen alalla, jolla komissiolla on toimivaltuudet, esimerkiksi ympäristönsuojelu,
maatalous, liikenne ja kansanterveys. Tällä hetkellä on rekisteröity 14 kansalaisaloitetta ja Right2Water
(Vesi on perusoikeus) -aloite on kerännyt jo vaadittavat miljoona allekirjoitusta.
Lisätietoa kansalaisaloitteesta.
Vesi on perusoikeus -aloitteen suomalaiset kotisivut.

Pojat ja nuoret miehet jälkijunassa koulutuksen osalta Eurooppa 2020 -strategiassa
Useimmat EU-maat ovat onnistuneet tavoitteissaan laskea koulupudokkaiden eli koulunkäyntinsä
varhain lopettaneiden määrää ja nostaa korkeakoulututkinnon suorittaneiden lukumäärää EU:n
tilastokeskuksen Eurostatin vuoden 2012 julkaisemien lukujen mukaan. Eurooppa 2020 -strategiassa
koulutuksen osalta yleiset tavoitteet ovat laskea koulunkäynnin keskeyttäneiden osuus alle 10
prosenttiin ja nostaa korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden 30–34-vuotiaiden osuus vähintään 40
prosenttiin. Suomen kansallinen tavoite on koulupudokkaiden määrässä 8 % (2012 8.9 %).
Koulupudokkaiden osuus on EU:ssa keskimäärin 12,8 % (vuonna 2011 13,5 %) sekä EU:n 30–34vuotiaista 35,8 prosentilla on korkea-asteen tutkinto (vuonna 2011 34,6 %).
Tilastot kertovat kuitenkin suuren eron jäsenvaltioiden sekä sukupuolten välillä. Vuoden 2012 tilastoissa
tytöt pärjäävät yleisesti poikia paremmin, keskimäärin tytöissä on koulunkäyntinsä varhain lopettaneita
24 prosenttia vähemmän kuin pojissa. Myös korkeakoulututkinnon suorittaneiden joukossa sukupuolten
välisessä erossa naiset suorittavat tutkinnon 27 prosenttia todennäköisemmin kuin miehet. Pojat ja
nuoret miehet ovat näissä tilastoissa myös Suomessa jälkijunassa. Suomessa myös sukupuolten välinen
ero korkeakoulututkinnon suorittaneiden kesken on suurempi kuin EU:ssa keskimäärin; keskiarvona
Euroopan Unionissa naisia 127 sataa miestä kohti kun taas Suomessa 154 naista sataa miestä kohti
ikäluokassa 30–34-vuotiaat.
Lisätietoa ja aiheeseen liittyviä vuoden 2012 tilastoja löytyy lisää täältä.
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tapahtumista ilmoittamalla siitä samaan osoitteeseen.

Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa
Uutiskirje 02/2013

Katsaus Baltic Bird - lentoliikennehankkeeseen
Baltic Bird -hankkeen toimenpiteet lentomatkustamisen edellytysten parantamiseksi Etelä-Pohjanmaalla
jatkuvat. Hanke on alkanut tammikuussa 2012 ja kestää vuoden 2014 keväälle asti. Sillä tähdätään
uusien lentoyhteyksien syntymiseen Itämeren alueella ja toimenpiteissä etsitään uusia mahdollisuuksia
Seinäjoen lentoyhteyksien kehittämiselle.
Hankkeen kautta valmistellaan parhaillaan matkustajapotentiaalianalyysia. Myös turismin merkitys
alueelle on otettu huomioon; hankkeessa pohditaan mahdollisuuksia turistien saamiseksi maakuntaan.
Projektin kautta tuotetaan myös muita toimenpiteitä kuten lentoreittipotentiaalianalyysi sekä
kehitetään matkailumarkkinointistrategioita, jotka tukevat Seinäjoen lentoaseman toimintaa. Lisäksi
selvitetään intermodaalisten yhteyksien edistämistä lentoliikenteen ja julkisen lentokenttäliikenteen
välillä toteuttamalla siihen liittyviä tarve- ja SWOT- analyysejä. Baltic Bird -hanke on osarahoitettu EU:n
Itämeriohjelmasta.
Lisätietoa hankkeesta löytyy liiton kotisivuilta.

EU:n eri toimielimiin haetaan töihin EU:n yhteisen rekrytointitoimiston eli EPSOn kautta
Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO) vastaa työntekijöiden valinnasta Euroopan unionin
toimielimiin ja virastoihin. Tällä hetkellä rekrytointitoimistossa haetaan mm. elintarviketurvallisuuden
asiantuntijoita, joilla on työkokemusta elintarviketurvallisuuspolitiikan ja lainsäädännön alalta tai
elintarvikkeiden valvonnasta, tarkastamisesta ja arvioinnista. Haku tähän päättyy 22.5.2013.
EPSOn kotisivut.

Ajankohtaisia hakuja
Marie Curie -apurahat ovat haettavissa tutkijoiden liikkuvuuden edistämiseksi Euroopassa ja Euroopan
ulkopuolella. Kyseessä on viimeinen hakukierros tutkimuksen seitsemännestä puiteohjelmasta. Haut
päättyvät 14.8.2013. Lisätietoa ja linkit avoimiin ehdotuspyyntöihin löytyy täältä.
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Erasmus nuorille yrittäjille 2013 haku on auennut. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden nuorille yrittäjille 1-6
kuukauden pituiseen harjoittelujaksoon toisessa Euroopan maassa sijaitsevassa kokeneemman yrittäjän
isäntäyrityksessä. Ohjelma toimii haussa olevien välittäjäorganisaatioiden kautta ja haku päättyy
9.7.2013. Hakuprosessiin liittyvä materiaali ja ohjeet löytyvät täältä.

Ajankohtaista Etelä-Pohjanmaalla
11.5.2013 klo 11–14 Eurooppa-päivän tapahtuma, Epstori, Seinäjoki.
Tule kuuntelemaan kokemuksia ja kysymään asumisesta, opiskelusta ja työnteosta Euroopassa! Tule myös
tapaamaan järjestäviä tahoja: Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskus, EURES TE-Palvelut Etelä-Pohjanmaa,
Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut JIBBO, Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Sedu
Aikuiskoulutus ja Seinäjoen KELA. Katso tarkempi ohjelma täältä.

Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskus
Kampusranta 9 C, 60101 Seinäjoki
eu-tietokeskus@etela-pohjanmaa.fi
Puh. 020 124 4129
Facebookissa ”Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa”
www.epliitto.fi
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