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Raport o polskim rynku pracy
Z najnowszego raportu Komisji Europejskiej wynika, że obecny kształt polskiego rynku pracy ułatwił utrzymanie niskich kosztów pracy, ale jednocześnie stworzył przestrzeń do stosowania na niespotykaną wcześniej skalę tymczasowych umów o pracę . Według KE w dłuższej perspektywie taka sytuacja
przyniesie „efekty uboczne” m.in. spowolnienie wzrostu innowacyjności.
Czytaj więcej>>

Decyzje UE w sprawie GMO
Państwa członkowskie UE powinny mieć więcej swobody w decydowaniu o
ograniczaniu lub zakazywaniu stosowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na swoim terytorium – uznała Komisja Europejska i zapowiada zmiany w prawodawstwie dotyczącym tej kwestii. Po tym jak UE dopuści stosowanie konkretnej modyfikowanej żywności, państwa członkowskie
będą mogły jeszcze zdecydować o wyłączeniu produktu ze swojego łańcucha
żywnościowego. Czytaj więcej>>

Szukasz informacji o UE?
Z myślą o osobach, które interesują się sprawami związanymi z Unią Europejską i często poszukują informacji w różnych dziedzinach, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce przygotowało broszurę, w której zebrane
zostały dane teleadresowe i krótki opis działalności sieci informacyjnych UE
oraz punktów informacyjnych, działających w Polsce, prowadzonych przez
polskie ministerstwa i inne podmioty. Broszurę można pobrać bezpłatnie ze
strony internetowej PKE Czytaj więcej>>

Znajdź nas na Facebook’u i bądź na bieżąco:
www.facebook.com/EDOstrowWielkopolski

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
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Uczymy o Europie!
Lekcje europejskie na stałe wpisały się w „repertuar” działań Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Ostrów Wielkopolski. W miesiącu
kwietniu aż trzykrotnie pojawialiśmy się na lekcjach europejskich w Szkole Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim. Każde spotkaniem z młodymi Europejczykami relacjonujemy na naszej stronie
internetowej. Warto zajrzeć! Czytaj więcej>>

Zaproszenie na Dzień Europy w Ostrowie Wielkopolskim
Z okazji Dnia Europy, obchodzonego w rocznicę wygłoszenia Deklaracji Schumana, zaplanowaliśmy szereg działań, których celem jest przybliżenie Unii Europejskiej każdemu obywatelowi. Z tej okazji będzie
można uzyskać bezpłatne informacje w kwestiach związanych z UE, w szczególności z Funduszami Europejskimi oraz prawami obywateli. Nasi konsultanci będą czekali na Państwa zapytania w namiocie nieopodal amfiteatru 9 maja od godz. 13.00 w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. Czytaj więcej>>
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