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08.11.2017 - Komisja Europejska rozpocz㶝ła konsultacje publiczne na temat fałszywych informacji i dezinformacji w internecie.
Powołano grup㶝 ekspertów wysokiego szczebla reprezentuj㶁cych 㶄rodowiska akademickie,
platformy internetowe, media informacyjne
i organizacje społecze㶠stwa obywatelskiego.
Celem prac ekspertów jest opracowanie unijnej strategii maj㶁cej zapobiega㶛 rozprzestrzenianiu fałszywych informacji, która ma zosta㶛
przedstawiona wiosn㶁 2018 r.

| 09.11.2017 - opublikowany przez Komisj㶝
Europejsk㶁 Monitor Kształcenia i Szkolenia
z 2017 r. to szóste wydanie corocznego sprawozdania, w którym przedstawia si㶝 zmiany
w systemach kształcenia i szkolenia w Unii
Europejskiej. Według tegorocznego wydania,
krajowe systemy kształcenia coraz bardziej
sprzyjaj㶁 wł㶁czeniu społecznemu i staj㶁 si㶝
skuteczniejsze. Potwierdza si㶝 jednak teza,
i㶊 poziom wykształcenia w du㶊ej mierze zale㶊y od 㶄rodowiska społeczno-ekonomicznego,
z którego pochodz㶁 uczennice i uczniowie.

| 17.11.2017 - Szczyt Unii Europejskiej w Goeteborgu upłyn㶁ł pod znakiem proklamacji
Europejskiego Filara Praw Socjalnych. - To
wa㶊ny dokument, który próbuje pokaza㶛
społeczn㶁 twarz Europy ‒ stwierdziła minister
El㶊bieta Rafalska. Europejski Filar Praw Socjalnych stanowi ramy, które b㶝d㶁 obowi㶁zywały
w polityce społecznej Unii Europejskiej. - Ten
dokument jest cenny z tego wzgl㶝du, 㶊e pozwala na zastosowanie ró㶊norodno㶄ci polityk
społecznych poszczególnych krajów członkowskich i to akurat nam te㶊 odpowiada ‒
mówiła podczas konferencji prasowej w Geoteborgu minister El㶊bieta Rafalska. Szefowa
MRPiPS podkre㶄liła, 㶊e dokument odnosi si㶝
do kształcenia zawodowego i ustawicznego,
uczciwego wynagrodzenia, w tym odwołania
do wynagrodzenia minimalnego, a tak㶊e do
kwestii zwi㶁zanych z polityk㶁 społeczn㶁 i integracj㶁.

|

20-24.11.2017 ‒ w Brukseli odbył si㶝 drugi Europejski Tydzie㶠 Umiej㶝tno㶄ci Zawodowych. W ten sposób Komisja Europejska zach㶝ca do odkrywania, wykorzystywania oraz
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doskonalenia swoich talentów i umiej㶝tno㶄ci
poprzez kształcenie i szkolenie zawodowe
(VET). - Przekonanie, 㶊e kształcenie i szkolenie
zawodowe to „gorsza opcja” ni㶊 szkolnictwo
wy㶊sze jest bł㶝dne ‒ mówiła komisarz Marianne Thyssen. Tydzie㶠 zorganizowano przy
du㶊ym zaanga㶊owaniu i wsparciu ze strony
Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia
Zawodowego (CEDEFOP) i Europejskiej Fundacji Kształcenia.

|

24.11.2017 - z okazji Mi㶝dzynarodowego
Dnia przeciwko Przemocy wobec Kobiet członkowie Komisji Europejskiej wydali o㶄wiadczenie, w którym napisali: „Wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i dziewcz㶁t to pierwszy

krok na drodze do pokoju i bezpiecze㶠stwa na
całym 㶄wiecie”. Szacuje si㶝, 㶊e wci㶁㶊 35 proc.
kobiet na całym 㶄wiecie do㶄wiadcza przemocy na którym㶄 etapie swojego 㶊ycia.

|

30.11.2017 - Komisja Europejska przedstawiła komunikat na temat przyszło㶄ci Wspólnej
Polityki Rolnej (WPR) po 2020 roku. Komisja
wzywa do przej㶄cia do bardziej zrównowa㶊onego rolnictwa, nie przedstawia jednak jasnych
i konkretnych celów, które doprowadziły by do
zmniejszenia wpływu rolnictwa na 㶄rodowisko
i klimat przy jednoczesnym zapewnieniu zdrowej 㶊ywno㶄ci i dobrego funkcjonowaniu społeczno㶄ci wiejskich.
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