Milyen Európában él majd az európaiak
következő nemzedéke?
Vajon virágzó és nyitott lesz-e az az
Unió, és mindenki számára tartogat-e
majd lehetőségeket?
Vagy egy falak, korlátozások és
különbségek által megosztott Európára
korlátozódik majd?
Európa jövője az európaiak következő
nemzedékének kezében van, ez a
nemzedék azonban ma hatalmas
bizonytalanságokkal néz szembe.
Maga Európa is bizonytalanságokkal
néz szembe.
Mi, Európai Szocialisták és Demokraták
azt akarjuk, hogy az Európai Unió
szebb és fényesebb jövőt kínáljon a
ﬁatalok számára azáltal, hogy az
alábbiakat biztosítja:

1. MUNKÁT ÉS KÉPZÉST A FIATALOK
SZÁMÁRA.
2. MINŐSÉGI GYERMEKGONDOZÁST
MINDENKI SZÁMÁRA.
3. MINDENKI SZÁMÁRA ELÉRHETŐ
KULTÚRÁT.
4. NEMZETKÖZI
CSEREPROGRAMOKAT MÉG TÖBB
EURÓPAI DIÁK SZÁMÁRA.

Az alábbiakban az általunk kidolgozott
EURÓPAI IFJÚSÁGI TERV négy
alappilléréről olvashat.
Kérjük, támogasson minket.
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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

HISZÜNK
EURÓPÁBAN,
ÉS HISZÜNK AZ
IFJÚSÁGBAN
SOCIALISTS &
DEMOCRATS

PES

1. MINŐSÉGI MUNKÁT ÉS KÉPZÉST A
FIATALOK SZÁMÁRA!

2. MINŐSÉGI GYERMEKGONDOZÁST
MINDENKI SZÁMÁRA!

HOGYAN? Úgy, hogy állandóvá tesszük az Ifjúsági garanciát.
– Ez az európai program a kötelező iskolai tanulmányok
befejezése után négy hónapig megfelelő munkát, gyakorlati
képzést, szakmai gyakorlatot, vagy a tanulmányok folytatásának lehetőségét biztosítja a ﬁatalok számára. A programot állandóvá kívánjuk tenni, a ﬁnanszírozását 20 milliárd
euróra növelni, és a korhatárát 30 évre emelni.

MIKOR? Azonnal, mert a ma gyermekei lesznek a holnap EUpolgárai. A jelenlegi gazdasági válság minden EU-ban élő
gyermek alapszükségleteit veszélyezteti.

3. MINDENKI SZÁMÁRA ELÉRHETŐ
KULTÚRÁT!

4. ERASMUS MINDENKINEK!

HOL? Fontos, hogy a ﬁatalok egész Európában hozzáférjenek országaink kulturális örökségéhez. Bevezetjük a
kulturális tevékenységekre szóló európai ifjúsági csekket,
amellyel az EU-ban élő ﬁatalok ingyenesen látogathatnak
kulturális eseményeket és rendezvényeket.
A kultúrához való hozzáférés mindannyiunk számára fontos,
mivel a művészet képes az embereket jobbá tenni.

Azt akarjuk, hogy európai és tagállami szinten egy gyermekgarancia létrehozásával kezeljék e szükségleteket, valamint a
ﬁnanszírozásnak a kérdését, hogy ezáltal minden gyermek
hozzáférjen ingyenes egészségügyi ellenőrzésekhez,
megﬁzethető gyermekgondozási helyhez, valamint egészséges iskolai étkezéshez. A jövőt gyermekeink jelentik.

MIÉRT? Mert Európa változóban van. Egyre több ﬁatal tanul a
különböző országokban, és szerez végzettséget egyre
nagyobb tudás és tapasztalat birtokában, hogy adottságai
legjavát kiteljesítse. Mindebben óriási szerepe van az Erasmus
és az Erasmus+ programoknak.
Szeretnénk a nemzetközi csereprogramot a középiskolákra és
a szakképzésekre is kiterjeszteni. Minden ﬁatalnak meg kell
adni a lehetőséget, hogy megismerje, milyen egy másik
országban tanulni.

