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PES

DESPRE PLANUL PENTRU TINERET
Planul European pentru Tineret este campania emblematică a Partidului
Socialiștilor Europeni. Planul conţine 4 piloni principali – LOCURI DE MUNCĂ,
EDUCAŢIE, CULTURĂ și COPII. Luptăm pentru mai multe șanse de angajare
pentru tineri, educaţie accesibilă tuturor, acces liber la cultură pentru toţi
tinerii, precum și hrană sănătoasă, servicii medicale și servicii de îngrijire a
tuturor copiilor.
Campania noastră este sprijinită de prim-miniștri, lideri PES, partide membre
și o vastă reţea de organizaţii și parteneri, inclusiv:

Grupul Soc

● Young European Socialists (Tinerii Socialiști Europeni)
● PES Women (Organizaţia de Femei a PES)
● Grupul Socialiștilor și Democraţilor din Parlamentul European
● Grupul PES din cadrul Comitetului European al Regiunilor
● Fundaţia Europeană pentru Studii Progresiste
● Solidar
Ambasadorii noștri naţionali sunt imaginea campaniei în peste 30 de ţări.
Puteţi găsi aici o listă a acestora: http://youthplan.eu/en/ambassadors
Pentru a vă implica, vizitaţi youthplan.eu, secţiunea #Act4Youth.

În cadrul re
despre PET

Lideri și pr
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Grupul Socialiștilor și Democraţilor din Parlamentul European sprijină Planul European pentru Tineret (PET)

În cadrul reuniunii Președinţiei PES se discută
despre PET

PET s-a aflat pe ordinea de zi a mai multor reuniuni ale PES Social Europe Network
(Reţeaua Europa Socială a PES)

Lideri și prim-miniștri din cadrul familiei progresiste aprobă Planul European pentru Tineret
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LOCURI DE MUNCĂ

LOCURI DE MUNCĂ DE CALITATE ȘI
FORMARE PROFESIONALĂ A TINERILOR!
Permanentizarea Garanţiei pentru tineret
Programul european Garanţia pentru tineret 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 loculului de muncă anterior. A fost un succes imens. Dorim să
procedăm în așa fel încât această garanţie să fie permanentă, să-i mărim
finanţarea până la 5 miliarde Euro anual (o finanţare totală de 20 de miliarde
Euro până în 2020) și să ridicăm vârsta limită la 30 de ani.

Discursul Președintelui PES Sergei Stanishev la campania
de lansare a PET

EDUCAŢIE

ERASMUS PENTRU TOŢI!
Extinderea accesului la programele de schimb
Erasmus+ este una dintre poveștile de succes ale UE, oferind oportunităţi
de schimb capabile să schimbe vieţile tinerilor, deschizându-le minţile și
ajutându-i să își clădească atât cetăţenia europeană, cât și viitoarea lor
carieră. Totuși, doar câteva persoane pot beneficia de acest program. Dorim
să extindem și mai mult accesibilitatea și să creștem finanţarea Erasmus+,
pentru ca elevii de liceu, ucenicii tehnici și profesionali să poată beneficia
mai mult de pe urma acestui program.
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CULTURĂ

CULTURĂ ACCESIBILĂ TUTUROR!
Cecuri europene pentru cultură pentru toţi tinerii
Tinerii trebuie să fie încurajaţi să participe la activităţi culturale și să acceseze
performanţele și moștenirea culturale. Dorim să vă prezentăm Cecurile
europene de tineret pentru activităţi culturale – acces liber pentru toţi
tinerii din UE la evenimente culturale și spatii de cultură. Iniţiative similare
acestui Cec pentru cultură au fost deja lansate în ţări precum Italia și Malta,
introduse de guvernele social-democrate din aceste ţări.

COPII

SCOATEREA COPIILOR DIN SĂRĂCIE
Introducerea unei Garanţii europene pentru copii
Mai mult de 1 din 4 copii din UE sunt expuși riscului sărăciei sau excluderii
sociale. Nu mai putem tolera o asemenea situaţie. Facem apel la UE să
elaboreze o Garanţie europeană pentru copii care să-i asigure fiecărui
copil european, expus riscului sărăciei, acces gratuit la servicii medicale de
calitate, educaţie de calitate, servicii de calitate pentru îngrijirea copiilor,
locuinţă decentă și hrană adecvată.
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CAMPANIA #ACT4YOUTH PÂNĂ ÎN PREZENT

ÎN LUNA NOIEMBRIE 2016 AM ORGANIZAT PRIMA NOA
PENTRU TINERET, CU APROXIMATIV 122 DE CAMPAN
Următoarea noastră zi importantă de campanie este 19 mai 2017.
Pentru a vă implica, vizitaţi youthplan.eu.

Praga, Republica Cehă

Viena, Austria

Madrid, Spania

Amsterdam, Ţările de Jos

Modena, Italia

Franţa
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RIMA NOASTRĂ ZI A ACŢIUNII DESTINATE PLANULUI
CAMPANII ÎN 85 DE ORAȘE DIN 31 DE ŢĂRI.

Muntenegru

Sarajevo, Bosnia și Herţegovina

Ţările de Jos

Irlanda de Nord

Madrid, Spania

Piatra Neamţ, România
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SPRIJINIŢI-NE
Alăturaţi-vă campaniei #Act4Youth și ajutaţi-ne în lupta pentru:
● o Garanţie pentru tineret permanentă
● Erasmus pentru toţi
● Cecuri europene pentru cultură
● o Garanţie europeană pentru copii
Urmăriţi #Act4youth pe reţelele sociale și vizitaţi www.youthplan.eu
Deveniţi un activist PES la www.activists.pes.eu
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PLANUL EUROPEAN
PENTRU TINERET

Publicaţia a primit sprijinul financiar al Parlamentului European. Răspunderea exclusivă îi revine autorului, iar
Parlamentul European nu este responsabil pentru nicio utilizare a informaţiilor conţinute în această broșură.

Citiţi ultimele noastre știri pe www.pes.eu

