В каква Европа ще живее
следващото поколение
европейци?
В един процъфтяващ, отворен
Съюз, който предоставя равни
възможности на всеки?
Или ще бъдат затворени в
Европа, разделена от стени,
ограничения и различия?
Бъдещето на Европа е в ръцете
на следващото поколение
европейци, но днес то е
изправено пред огромна
несигурност. Европа е изправена
пред несигурност. Ние,
европейските социалисти и
демократи, искаме Европейският
съюз да осигури по-ясна и
светла перспектива за младите,
чрез:

1. РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА
МЛАДИТЕ
2. КАЧЕСТВЕНИ ГРИЖИ ЗА
ДЕЦАТА
3. КУЛТУРА, ДОСТЪПНА ЗА
ВСЕКИ
4. ПРОГРАМИ ЗА
МЕЖДУНАРОДЕН
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН ЗА
ПОВЕЧЕ ЕВРОПЕЙЦИ

Запознайте се подробно с
четирите стълба на нашия
Европейски план за младежта.
Научете повече
на www.youthplan.eu

Тази публикация е направена с финансиране от
Европейския парламент. Отговорността за съдържанието
е изцяло на съставителя.
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ВЯРВАМЕ
В ЕВРОПА,
ВЯРВАМЕ В
МЛАДИТЕ!
SOCIALISTS &
DEMOCRATS

PES

1. КАЧЕСТВЕНИ РАБОТНИ МЕСТА И
ОБУЧЕНИЕ ЗА МЛАДИТЕ!
Как? Чрез превръщане на Младежката гаранция в
постоянен механизъм. Това е европейската програма,
която осигурява на младите хора подходяща работа,
стаж или възможност за продължаване на обучението
в рамките на четири месеца след завършване на
задължителното образование или напускане на
предишно работно място. Ние искаме тя да се
превърне в постоянна, бюджетът й да бъде увеличен
на 20 млрд. евро, а възрастовата граница да бъде
вдигната до 30 г.

2. КАЧЕСТВЕНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦАТА.
Кога? Веднага, защото днешните деца са утрешните
европейски граждани. Икономическата криза
заплашва някои от основните нужди на всяко дете в
ЕС. Ние искаме европейските и националните
политики да обръщат внимание на тези нужди, както
и финансиране под формата на „Детска гаранция“, с
което да се осигури достъп на всяко дете до
безплатни медицински прегледи, място в ясли и
детски градини, което родителите да могат да си
позволят, и здравословно хранене в училище. Децата
са нашето бъдеще.

3. КУЛТУРА, ДОСТЪПНА ЗА ВСЕКИ.

4. „ЕРАЗЪМ“ ЗА ВСИЧКИ!

Къде? Навсякъде в Европа младите хора трябва да
имат достъп до културното наследство на всички
страни. Ние предлагаме въвеждането на Европейски
младежки чек за културни събития – безплатен
достъп до определена сума до културни събития и
обекти за всички младежи в ЕС. Всички ние имаме
нужда от достъп до култура, защото изкуството има
силата да променя хората към по-добро!

Защо? Защото Европа се променя. Все повече и
повече млади хора отиват да учат в друга страна и се
дипломират с повече знания и опит, развивайки своя
пълен потенциал. Програмите „Еразъм“ и „Еразъм+“
имат голям принос за това. Ние искаме да разширим
програмите за международен образователен обмен
към средните училища и професионалното
образование. Всички млади хора трябва да имат шанса
и възможността да учат в друга страна.

