In ce fel de Europă va trăi
următoarea generaţie de europeni.
Vor trăi într-o Uniune prosperă,
deschisă și cu oportunități pentru
toată lumea?
Viitorul Europei se aﬂă în mâinile
următoarei generații de europeni, dar
momentan acea generație se
confruntă cu incertitudini imense.
Europa se confruntă cu incertitudini.
Noi, socialiştii şi social-democraţii
europeni, vrem ca Uniunea
Europeană să ofere tinerilor un viitor
mai clar, mai luminos prin
promovarea:

1. LOCURI DE MUNCĂ ȘI
FORMARE PROFESIONALĂ
PENTRU TINERI.
2. SERVICII DE CALITATE
PENTRU ÎNGRIJIREA
TUTUROR COPIILOR.
3. ACCESUL TUTUROR LA
CULTURĂ.
4. PROGRAME DE SCHIMBURI
INTERNAȚIONALE PENTRU
MAI MULȚI STUDENȚI
EUROPENI.
Mai jos puteţi citi mai multe despre
cei 4 piloni al planului nostru
European pentru Tineret.
Ne sprijiniţi?
WWW.YOUTHPLAN.EU
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1. LOCURI DE MUNCĂ DE CALITATE
ȘI FORMAREA PROFESIONALA A
TINERILOR!
CUM? Prin permanentizarea garanției europene pentru
tineret - Acest program european garantează tinerilor un
loc de muncă adecvat, ucenicie, stagiu sau o oportunitate
pentru continuarea studiilor în termen de patru luni de la
terminarea studiilor obligatorii sau părăsirea locului de
muncă anterior. Noi dorim să-l permanetizam, să-i mărim
ﬁnanțarea până la 20 de miliarde €, și să ridicăm vârsta
limită la 30 de ani.

2. SERVICII DE CALITATE PENTRU
INGRIJIREA TUTUROR COPIILOR
CAND? Chiar acum, deoarece copiii de astăzi vor ﬁ
cetățenii UE de mâine. Criza economică actuală amenință
nevoile de bază ale ﬁecărui copil din UE.
Ne dorim ca politicile europene și naționale să răspundă
acestor nevoi și dorim fonduri pentru a garanta că toți
copiii au acces la controale de sănătate gratuite, servicii
de calitate pentru îngrijirea tuturor copiilor cat și furnizarea
unei mese sănătoase la școală.
Copiii sunt viitorul nostru.

3. CULTURA ACCESIBILA TUTUROR!

4. ERASMUS PENTRU TOTI!

UNDE? In toata Europa tinerii ar trebui să aibă acces la
patrimoniul cultural al tuturor țărilor noastre. Vom introduce Cecuri europene de tineret pentru activități culturale
- acces gratuit pentru toți tinerii din UE la evenimente
culturale și spatii de cultură.

DE CE? Pentru că Europa este în schimbare. Tot mai mulți
tineri studiază în diferite țări și au absolvit cu mai multe
cunoștințe, experiență, dezvoltând întregul lor potențial.
Programele Erasmus și Erasmus + au ajutat foarte mult la
acest proces.

Cu toți avem nevoie de acces la cultură, pentru că arta
poate schimba oamenii în bine.

Acum vrem să extindem programul de schimb internațional,
de asemenea, la licee și formarea profesională. Toți tinerii
trebuie să aibă șansa de a studia într-o altă țară.

