Jos viesti ei näy oikein, avaa se selaimessa

YHTEYSTIEDOT

EU-tietokeskus jakaa karttoja ja oppaita
kouluille ja kirjastoille, ota yhteyttä!

EU-aineistoa tarjolla kirjastoihin
Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskuksella on tarjolla runsaasti EU-aiheista materiaalia. Suuri osa
maakunnan kirjastoista päättikin kesän lopuksi päivittää EU-hyllynsä.
Botnia-Atlantica-ohjelman tiedotustilaisuus HUOMENNA 25.8. Seinäjoella
Tiistaina 25.8. Seinäjoella kello 10 alkaen on mahdollisuus kuunnella Botnia-Atlantica-ohjelman
sihteeristöä. Tällä hetkellä on päättymässä elinkeinoelämää ja ympäristöä käsittelevien hankkeiden
hakuaika. Seuraavaksi alkaa hakukierros innovaatioiden ja kuljetuksen aloilta (1.9.-9.10.2015).
Lue lisää

Vientiä Aasiaan -seminaari 21.9.
Etelä-Pohjanmaan liitto järjestää seminaarin Aasian mahdollisuuksista viennissä maanantaina
21.9.2015 Seinäjoella. Tilaisuudessa puhuvat Vietnamin Suomen suurlähetystön edustaja, Finpron
päällikkö Eija Tynkkynen, johtaja Jukka Lähteenkorva, tutkimusjohtaja Timo Nieminen sekä
maakuntajohtaja Asko Peltola. Tarkempi seminaariohjelma lähetetään lähempänä ajankohtaa.
Ennakkokutsua saa jakaa eteenpäin, erityisesti yrityksiin ja kuntien elinkeinovastaaville ja muille asiasta
kiinnostuneille tahoille.
Euroopan parlamentti palaa kesätauolta 31.8.
Kesätauon jälkeen mepeillä on ensimmäisenä ohjelmassa valiokuntatyöskentelyä ja poliittisten ryhmien
kokouksia. Syksyn ensimmäinen täysistunto pidetään Strasbourgissa 7.–10.9. Kesän viimeisen

täysistunnon teemana olivat Kreikka, tekijänoikeudet sekä EU:n ja USA:n väliset
vapaakauppaneuvottelut (transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus eli TTIP).
Siirtolaisuuskysymys polttaa EU:ssa
Komissio julkaisi toukokuussa muuttoliikeagendan. Kesän aikana keskustelu on kiihtynyt etenkin
Välimeren siirtolaisvirtojen kasvaessa. Eurooppa-neuvosto sopi kesäkuussa 40 000 Kreikkaan ja Italiaan
saapuneen turvapaikanhakijan sijoittamisesta muihin EU-jäsenmaihin. Lisäksi EU-maat sopivat 20 000
EU:n ulkopuolella olevan kiintiöpakolaisen siirtämisestä kahden vuoden aikana. EU:n sisäministerit
päättivät heinäkuussa Brysselissä turvapaikanhakijoiden sisäisistä siirroista EU:n alueella. Suomi
sitoutui vastaanottamaan 792 turvapaikanhakijaa Välimereltä sekä yhteensä 293 kiintiöpakolaista
vuosina 2016-2017. Lisätietoa valtioneuvoston tiedotteessa.
Digitaaliset sisämarkkinat tarjoaa uusia mahdollisuuksia vauhdittaa taloutta
Komissio pyrkii saamaan digitaalisten sisämarkkinoiden strategian 16 toimenpidettä loppuun ensi vuoden
aikana. Aloitteiden avulla pyritään muun muassa helpottamaan verkkokauppaa ja poistamaan
verkkovierailumaksut EU-alueella. Toimenpiteet on jaoteltu kolmeen pilariin: 1) Kuluttajien ja yritysten
digitaalisten tuotteiden ja palvelujen saantia parannetaan koko Euroopassa. 2) Luodaan suotuisat ja
tasapuoliset olosuhteet digitaaliverkoille ja innovatiivisille palveluille. 3) Maksimoidaan
digitaalitalouden kasvupotentiaali. Digitaalistrategia on yksi Eurooppa 2020 -strategian seitsemästä
lippulaivahankkeesta.
Uusi puheenjohtaja Luxemburg aloitti heinäkuussa
Luxemburg on vuoden 2015 loppupuoliskon Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaa. Euroopan
unionin neuvostossa edustajina ovat käsiteltävän asian ministerit kustakin EU-maasta. Neuvoston
tehtävä on tärkeä, sillä sen kautta eri maiden hallitusten ääni pääsee kuuluville EU-lainsäädännössä.
Toimielin myös koordinoi eri alojen politiikkaa.
Luova Eurooppa -ohjelman yhteistyöhankkeita haetaan nyt
Yhteistyöhankkeita voi hakea Luova Eurooppa -ohjelmasta 7.10. asti. Ota yhteyttä kansainvälisen
liikkuvuuden keskukseen CIMOon ja hio hankettasi. Lisätietoja löytyy koulutuksen, audiovisuaalialan ja
kulttuurin toimeenpanoviraston eli EACEAn (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)
sivuilta.
Useita julkisia kuulemisia käynnissä
Kuntasektori seuraa tarkkana EU:n tietosuojauudistuksen etenemistä. Kunnille tärkeitä ovat myös useat
käynnissä olevat julkiset kuulemiset, joihin voi kuka tahansa osallistua. Esimerkiksi seuraavat
kuulemiset ovat auki, aikajärjestyksessä:
Kiertotaloudesta 20.8. saakka
Työperäisestä maahanmuutosta 21.8. saakka
Yhtiöverosta 9.9. saakka
Sosiaaliturvan eurooppalaisesta koordinaatiosta 7.10. saakka

Seuraava EU-tietokeskuksen uutiskirje lähetetään lokakuussa.

Kansainvälistymisseminaari
Järvi-Pohjanmaalla 1.9.
Järvi-Pohjanmaan kansainvälistymisseminaari
järjestetään 1.9. Alajärvelle. Tilaisuuden järjestävät
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy ja EteläPohjanmaan liitto. Paikalla on asiantuntijoita julkisen
hallinnon ja yritysmaailman puolelta.
Ilmoittautumisia pyydetään HUOMISEEN eli 25.8.
mennessä osoitteeseen elina.manninen(at)etelapohjanmaa.fi.
LUE LISÄÄ

EU-tietokeskus Kauhajoen
ruokamessuilla 4.-6.9.2015
Elintarvikkeet ja EU kuuluvat yhteen monin tavoin.
EU pyrkii samalla säätelemään ruokaturvallisuutta ja
edistämään teollisuudenalan kilpailukykyä.
Materiaalia näistä aiheista sekä laajemmin EUasioista on saatavilla myös Kauhajoen ruokamessuilla
EU-tietokeskuksen ja Etelä-Pohjanmaan Leaderryhmien yhteisellä pisteellä. Tervetuloa hakemaan
vaikka oma Euroopan maatalouskartta.

OLETKO KÄYTTÄNYT EU-TIETOKESKUKSEN PALVELUITA ÄSKETTÄIN? Anna palautetta!

EU-tietokeskus
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