Σε τι είδους Ευρώπη θα ζει η
επόμενη γενιά των Ευρωπαίων;
Θα ζουν σε μια ευημερούσα, ανοικτή
Ένωση με ευκαιρίες για όλους;
Ή θα πρέπει να περιορίζονται σε μια
Ευρώπη διαιρεμένη από τοίχους,
περιορισμούς και διαφορές;
Το μέλλον της Ευρώπης είναι στα
χέρια της επόμενης γενιάς των
Ευρωπαίων, αλλά αυτή τη στιγμή
αυτή η γενιά αντιμετωπίζει τεράστια
αβεβαιότητα. Η Ευρώπη
αντιμετωπίζει αβεβαιότητα.
Εμείς, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και
Δημοκράτες, θέλουμε την Ευρωπαϊκή
Ένωση να δώσει στους νέους ένα
σαφέστερο, πιο λαμπρό μέλλον,
προωθώντας:

1. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΝΕΟΥΣ.
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.
3. ΠΡΟΣΙΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΕ
ΟΛΟΥΣ.
4. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.
Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε
περισσότερα σχετικά με τους
4 πυλώνες του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ μας.
Θα μας υποστηρίξεις;
WWW.YOUTHPLAN.EU

This publication received ﬁnancial support of the European Parliament.
Sole liability rests with the author and the European Parliament is not
responsible for any use that may be made of the information contained
therein.

www.pes.eu
instagram.com/pes_pse

THE EUROPEAN
YOUTH PLAN

R
O
F !
T
AC UTH
YO

twitter.com/pes_pse
facebook.com/pes.pse

ΕΜΕΙΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ,
ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ
ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
SOCIALISTS &
DEMOCRATS

PES

1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ!

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

ΠΩΣ? Κάνοντας την Εγγύηση για την Νεολαία μόνιμη. Αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα εγγυάται στους νέους μια
κατάλληλη θέση εργασίας, μαθητείας, άσκησης ή μια
ευκαιρία για να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους εντός
τεσσάρων μηνών από την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης τους ή εγκατάλειψης της προηγούμενης
θέσης εργασίας τους. Θέλουμε να γίνει μόνιμη, να
αυξήσουμε την χρηματοδότησης της σε €20 δις, και το
όριο ηλικίας έως 30.

ΠΟΤΕ? Αμέσως, επειδή τα παιδιά του σήμερα θα είναι οι
αυριανοί πολίτες της ΕΕ. Η τρέχουσα οικονομική κρίση
απειλεί μερικές από τις βασικές ανάγκες κάθε παιδιού στην
ΕΕ.
Θέλουμε ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για την
αντιμετώπιση αυτών των αναγκών και χρηματοδότηση για
να διασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε
δωρεάν υγειονομικούς ελέγχους, οικονομικά προσιτή και
ποιότικη παιδική μέριμνα και ένα υγιεινό γεύμα στο σχολείο
με την ‘Εγγύηση για τα Παιδιά’ (‘child guarantee’).
Τα παιδιά είναι το μέλλον μας.

3. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

4. ERASMUS ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

ΠΟΥ? Σε όλη την Ευρώπη οι νέοι πρέπει να έχουν
πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά όλων των χωρών.
Θα εισάγουμε το Ευρωπαϊκό Πάσο Νεολαίας για
πολιτιστικές δραστηριότητες (Youth culture cheques) ελεύθερη πρόσβαση για όλους τους νέους της ΕΕ σε
πολιτιστικές εκδηλώσεις και χώρους.

ΓΙΑΤΙ? Επειδή η Ευρώπη αλλάζει. Όλο και περισσότεροι
νέοι άνθρωποι σπουδάζουν σε διαφορετικές χώρες και
αποφoιτούν με περισσότερη γνώση, εμπειρία, αναπτύσουν
πλήρως τις δυνατότητές τους. Τα προγράμματα Erasmus
και Erasmus + βοήθησαν πολύ με αυτό.

Όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στον πολιτισμό, γιατί η
τέχνη μπορεί να αλλάξει τους ανθρώπους προς το
καλύτερο.

Τώρα θέλουμε να επεκτείνουμε αυτο διεθνές πρόγραμμα
ανταλλαγής στα γυμνάσια και για επαγγελματική κατάρτιση.
Όλοι οι νέοι άνθρωποι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να
βιώσουν την εμπειρία σπουδών σε άλλη χώρα.

