ЕВРОПСКА УНИЈА

-

СИГУРНА КУЋА МЛАДИХ

Европска унија је много више од
економске и трговинске заједнице,
настале као резултат процеса сарадње
и интеграције који је започет 1951.
године између шест земаља (Белгије,
Француске,
Немачке,
Италије,
Луксембурга и Холандије). Пошто је
стекла међународни углед, ЕУ је и сила
која тежи стабилности и континуитету
у свету који се мења. Изнад свега, то је
заједница посвећена демократији, миру
и просперитету. Створена је из пепела
Другог светског рата, када је разорена
Европа тежила да поново изгради своју
економију и спречи будуће ратове.
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Појам
“Европска
унија”
уведен
је Уговором о Европској унији из
Мастрихта (1993. године). ЕУ представља
јединствен институционални оквир
који чине тзв. три стуба. Први стуб
Европске уније обухвата три заједнице:
Европску заједницу за угаљ и челик,
Европску
економску
заједницу
и
Европску заједницу за атомску енергију.
Други стуб чини заједничка спољна
и безбедносна политика, а трећи
сарадња полиције и правосуђа у области
кривичних дела.
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Основни циљеви ЕУ јесу:
Подршка привредном и друштвеном
развоју,
потврђивање
властитог
идентитета на међународној сцени
вођењем
заједничке
спољне
и
безбедносне политике (и постепено
стварање
заједничке
одбрамбене
политике), заштита права и интереса
држављана држава чланица увођењем
држављанства ЕУ, очување и даљи развој
ЕУ као простора слободе, безбедности
и правде, на коме је слободно кретање
лица обезбеђено уз паралелно усвајање
одговарајућих мера из области контроле
спољних граница, азила, миграција,
борбе против организованог криминала
и очување тековина Заједнице.
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Европска унија усваја и спроводи
вишегодишње програме помоћи којима
помаже привредном опоравку и развоју
одређене државе. Ти програми помоћи
спроводе се у складу сa циљевима ЕУ, а
у склопу политика сарадње између ЕУ
и поједине државе или групе држава.
Најчешће је реч о програмима техничке
и финансијске помоћи, који имају
вишеструку намену (нпр. привредни
развој,
структурно
прилагођавање
економије,
изградња
институција,
хуманитарна помоћ и др.).
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Осим
вишегодишњих
програма
помоћи
(програми
Комисије
ЕУ),
Европска унија омогућава државама,
у складу са приоритетима политике
сарадње ЕУ, да преко зајмова Европске
инвестиционе
банке,
финансијске
институције ЕУ, оне дођу до повољних
зајмова или кредита за капитална
улагања
намењена
развоју
и
интеграцији у ЕУ.
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Трећина земаља чланица Европске
уније Србији је у протеклих десет
година дала финансијску помоћ
вредну 1,6 милијарди евра, што је само
600 милиона евра мање од укупне
помоћи коју је цела ЕУ издвојила за
Србију у протеклој деценији. Вредност
билатералне помоћи трећине земаља
чланица Уније које улазе у круг
најразвијенијих у процентима износи
око 72% вредности целокупне помоћи
ЕУ у протеклој деценији. Европске
земље улазе и у ред највећих
инвеститора у Србији.
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Данас има 60 милиона младих који иду
у различите школе у земљама Европске
уније, 10 милиона студената. Европска
унија нуди младима много прилика да
упознају друге земље током школовања,
студија или обуке. Постоје програми који
подржавају образовање у смислу помоћи
школском и универзитетском образовању,
други покривају размене и програме
усавршавања и обуке. Постоји и акциони
програм Европске заједнице за размену
студената, који професорима и студентима
омогућава већу слободу избора места
студирања и програма студија, а којим се
суфинансира сарадња високошколских
установа ЕУ. Управо у оквиру овог програма
инсистира се на унификацији европског
високог школства, јасноћи наставних
програма и узајамном признавању студија.
Земљама Западног Балкана намењен је
програм за спровођење реформи у оквиру
система високог образовања и као део
општег програма помоћи ЕУ привредном
и друштвеном реструктурирању ових
земаља.

8

Ерасмус+ је програм који има за
циљ побољшање вештина, као и
модернизацију образовања. Програмом
Erasmus+ повезује се седам постојећих
програма ЕУ-а у подручјима образовања,
оспособљавања и запошљавања младих.
Њиме се по први пут подржава и спорт.
Erasmus+ је интегрисан програм и
нуди више прилика за сарадњу међу
секторима образовања, оспособљавања
младих и спорта те лакши приступ
него његови претходници јер има
једноставнија правила финансирања.
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После преговора у Бриселу, ВРС
се показала као акредитована за
даљи напредак Србије у приступању
Европској
Унији.
Отворила
се
могућност, али не још увек званично
да ће од октобра Србија (Организације
из Србије) моћи да конкуришу као
носиоци пројеката за фондове ERASMUS+. Ови фондови трајаће у периоду
2014-2020. године. Укупно за пројекте
младих издвојено је 1 500 000 000€
што је доста већа финансијска
подршка од предходног фонда “Youth
in Action”.
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