2. KVALITATĪVA BĒRNU APRŪPE,
KAS PIEEJAMA IKVIENAM.

Vai viņi dzīvos plaukstošā, atvērtā
savienībā ar plašām iespējām, kas
pieejamas ikvienam iedzīvotājam?

1. DARBA UN APMĀCĪBU IESPĒJAS
JAUNATNEI.

Kādā Eiropā dzīvos nākamā eiropiešu
paaudze?

3. IKVIENAM PIEEJAMA KULTŪRA.
Vai arī viņi dzīvos Eiropā, kas būs
norobežota ar sienām, aizliegumiem un
nesaskaņām?
Eiropas nākotne ir nākamās eiropiešu
paaudzes rokās, taču šobrīd šī paaudze
saskaras ar būtisku nenoteiktību.
Eiropa saskaras ar nenoteiktību.
Mēs, Eiropas sociālisti un demokrāti,
vēlamies, lai Eiropas Savienība sniegtu
jauniešiem skaidrāku un gaišāku
nākotni, veicinot tālāk norādītās jomas.

4. STARPTAUTISKAS APMAIŅAS
PROGRAMMAS VĒL LIELĀKAM
EIROPAS STUDENTU SKAITAM.

Tālāk jūs varat lasīt vairāk informācijas
par EIROPAS JAUNATNES PLĀNA
četriem pīlāriem.
Vai jūs mūs atbalstīsiet?
WWW.YOUTHPLAN.EU
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1. KVALITATĪVAS DARBA UN APMĀCĪBAS
IESPĒJAS JAUNATNEI!

2. KVALITATĪVA BĒRNU APRŪPE, KAS
PIEEJAMA IKVIENAM!

KĀ? Padarot Eiropas jauniešu nodarbinātības garantiju par
pastāvīgu risinājumu. Šī Eiropas programma nodrošina
jauniešus ar piemērotu darbu, mācekļa darbu, praksi vai
iespēju turpināt izglītību četru mēnešu laikā pēc obligātās
izglītības iestādes absolvēšanas vai darba tiesisko attiecību
pārtraukšanas. Mēs vēlamies padarīt to par pastāvīgu
programmu un palielināt tās ﬁnansējumu līdz 20 miljardiem
eiro, kā arī palielināt vecuma ierobežojumu līdz 30 gadiem.

KAD? Tieši tagad, jo šodienas bērni kļūs par ES pilsoņiem rīt.
Pašreizējā ekonomiskā krīze apdraud katra bērna
pamatvajadzības Eiropas Savienībā.
Mēs vēlamies, lai Eiropas un katras valsts politika risinātu šīs
vajadzības un rastu ﬁnansējumu, nodrošinot, ka visiem
bērniem ir pieejamas bezmaksas veselības pārbaudes, kā arī
ﬁnansiāli pieejama kvalitatīva bērnu aprūpe un veselīga
maltīte skolā.
Bērni ir mūsu nākotne.

3. IKVIENAM PIEEJAMA KULTŪRA!

4. ERASMUS IKVIENAM!

KUR? Jaunatnei visā Eiropā ir jābūt pieejamam visu mūsu
valstu kultūras mantojumam. Mēs ieviesīsim Eiropas Jaunatnes čekus kultūras aktivitātēm, nodrošinot visiem
jauniešiem Eiropas Savienībā bezmaksas piekļuvi kultūras
pasākumiem un objektiem.

KĀPĒC? Tāpēc, ka Eiropa mainās. Arvien vairāk jauniešu studē
dažādās valstīs un absolvējot ir guvuši vairāk zināšanu un
pieredzes, kā arī spēj pilnībā īstenot savu potenciālu. Programmas Erasmus un Erasmus+ ir būtiski to sekmējušas.

Mums visiem ir nepieciešama piekļuve kultūrai, jo māksla
spēj padarīt cilvēkus labākus.

Tagad mēs vēlamies iekļaut starptautiskās apmaiņas
programmā arī vidusskolas un arodizglītības iestādes. Visiem
jauniešiem ir jābūt iespējai studēt citā valstī.

