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PES

TIETOA NUORISOSUUNNITELMASTA
Euroopan nuorisosuunnitelma on Euroopan sosialidemokraattisen puolueen
keskeinen kampanja. Kampanja sisältää neljä kokonaisuutta: TYÖPAIKAT,
KOULUTUS, KULTTUURI ja LAPSET. Tavoitteenamme on edistää nuorten
työmahdollisuuksia, koulutuksen saatavuutta ja vapaata pääsyä kulttuuritapahtumiin kaikille nuorille. Lisäksi vaadimme terveellisen ruokavalion,
terveydenhuollon ja lastenhoidon saatavuutta jokaiselle lapselle.
Kampanjaa tukevat pääministerit, PES-johtajat, jäsenpuolueet ja laaja organisaatio- sekä kumppaniverkosto sisältäen seuraavat:
Euroopan

● Euroopan nuoret sosialistit
● PES-naiset
● Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä
● PES-ryhmä EU:n alueiden komiteassa
● Foundation for European Progressive Studies -säätiö
● Solidar
Kansalliset edustajamme toimivat kampanjan kasvoina yli 30 maassa.
Tutustu edustajaasi: http://youthplan.eu/en/ambassadors
Osallistu toimintaan – lue lisää osoitteesta youthplan.eu ja tutustu
#Act4Youth-kampanjaan.

EYP:stä ke
kokoukses

Edistyksell
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Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä tukee EYP (European Youth Plan) -nuorisosuunnitelmaa

EYP:stä keskusteltiin PES:n puheenjohtajiston
kokouksessa

EYP oli monien kokousten esityslistalla PES:n sosiaalisessa Eurooppa-verkostossa

Edistyksellisen ryhmän johtajat ja pääministerit kannattavat Euroopan nuorisosuunnitelmaa
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TYÖLLISYYS

KUNNON TYÖPAIKKOJA JA KOULUTUSTA
NUORISOLLE!
Haluamme pysyvän nuorisotakuun
Euroopan unionin nuorisotakuuohjelma takaa nuorille asianmukaisen työpaikan, oppisopimuskoulutuksen, harjoittelujakson tai mahdollisuuden jatkokoulutukseen neljän kuukauden kuluessa oppivelvollisuuden tai edellisen työsopimuksen päättymisestä. Ohjelma on ollut suuri menestys. Haluamme, että
takuusta tulee pysyvä ja että sen vuosittaista rahoitusta lisätään 5 miljardiin
euroon (kokonaisrahoitus 20 miljardia euroa vuoteen 2020 asti). Haluamme
myös nostaa ikärajan 30 vuoteen.

PES:n puheenjohtaja Sergei Stanišev puhui EYP:n
lanseerauskampanjassa

KOULUTUS

ERASMUS KAIKILLE!
Laajempi pääsy vaihto-ohjelmiin
Erasmus+ on yksi EU:n menestystarinoista. Se tarjoaa nuorille mullistavia
vaihtomahdollisuuksia, jotka avartavat ajattelua ja kehittävät nuorten unionin
kansalaisuutta sekä tulevaisuuden urakehitystä. Vaihto-ohjelmat ovat kuitenkin
vain harvojen saatavilla. Haluamme, että Erasmus+ on jatkossa laajemmin
saatavilla ja että sen rahoitusta lisätään, jotta ohjelmasta voivat hyötyä entistä
useammat toisen asteen opiskelijat sekä teknisten ja ammattialojen harjoittelijat.
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KULTTUURI

KULTTUURIA KAIKILLE!
Eurooppalaiset kulttuurisetelit kaikille nuorille
Nuoria tulisi rohkaista osallistumaan kulttuuritoimintaan ja kulttuuriesityksiin
sekä tutustumaan kulttuuriperintöön. Haluamme esitellä Euroopan nuorison
kulttuurisetelit, jotka tarjoavat vapaan pääsyn kulttuuritapahtumiin ja -kohteisiin kaikille EU:n nuorille. Kulttuurisetelin kaltaisia aloitteita kehitetään jo
esimerkiksi Italiassa ja Maltalla maiden omien sosialistihallitusten toimesta.

LAPSET

LASTEN KÖYHYYDEN POISTAMINEN
Esittelyssä Euroopan lapsitakuu
Useampi kuin joka neljäs lapsi on köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen
riskiryhmässä Euroopan unionin alueella. Tilanne on kehittynyt sietämättömäksi. Vaadimme, että EU kehittää Euroopan lapsitakuun, joka varmistaa, että
köyhyyden riskiryhmässä olevien eurooppalaisten lasten saatavilla on
maksuton ja laadukas terveydenhuolto, maksuton ja laadukas koulutus,
maksuton ja laadukas lastenhoito, kunnollinen asunto ja riittävä ravitsemus.
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#ACT4YOUTH-KAMPANJAN VAIHEET

MARRASKUUSSA 2016 JÄRJESTETTIIN ENSIMMÄINEN
TOIMINTAPÄIVÄ, JOKA SISÄLSI 122 KAMPANJAA 85 K
Seuraava laaja kampanjapäivä on 19.5.2017. Osallistu toimintaan
lukemalla lisää osoitteesta youthplan.eu.

Praha, Tšekin tasavalta

Wien, Itävalta

Madrid, Espanja

Amsterdam, Alankomaat

Modena, Italia

Ranska

6

MMÄINEN NUORISOSUUNNITELMAN
JAA 85 KAUPUNGISSA JA 31 MAASSA.

Montenegro

Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina

Alankomaat

Pohjois-Irlanti

Madrid, Espanja

Piatra Neamţ, Romania
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TUE MEITÄ
Osallistumalla #Act4Youth-kampanjaan autat edistämään seuraavia
tavoitteita:
● pysyvä nuorisotakuu
● Erasmus kaikille
● Euroopan kulttuurisetelit
● Euroopan lapsitakuu
Seuraa #Act4youth-kampanjaa sosiaalisessa mediassa ja osoitteessa
www.youthplan.eu
Ryhdy PES-aktivistiksi osoitteessa www.activists.pes.eu
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EUROOPAN NUORISOSUUNNITELMA

Tämä julkaisu on saanut rahoitustukea Euroopan parlamentilta. Tekijällä on yksinomainen vastuu,
eikä Euroopan parlamentti ole vastuussa mistään käytöstä, joka perustuu julkaisun sisältämiin tietoihin.

Lue uusimmat uutiset osoitteessa www.pes.eu

