Millises Euroopas elavad järgmise
põlvkonna eurooplased?
Kas nad elavad jõukas ja avatud liidus,
kus on võimalusi kõigile?
Või leiavad nad end Euroopast, mis on
lõhestatud müüride, piirangute ja
erinevustega?
Euroopa tulevik on järgmise põlvkonna
eurooplaste kätes, kuid hetkel seisab
see põlvkond tohutu ebakindluse ees.
Euroopa on silmitsi ebakindlusega.
Meie, Euroopa sotsialistid ja
demokraadid, tahame, et Euroopa Liit
annaks noortele selgema ja helgema
tuleviku, võimaldades:

1. TÖÖKOHTI JA VÄLJAÕPET
NOORTELE.
2. KVALITEETSET LAPSEHOIDU
KÕIGILE.
3. KÕIGILE KÄTTESAADAVAT
KULTUURI.
4. RAHVUSVAHELISI
VAHETUSPROGRAMME VEELGI
SUUREMALE HULGALE EUROOPA
ÕPILASTELE.

Alljärgnevalt on teil võimalus
lugeda lähemalt meie EUROOPA
NOORTEPLAANI 4 samba kohta.
Kas te toetate meid?
WWW.YOUTHPLAN.EU
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1. KVALITEETSED TÖÖKOHAD JA VÄLJAÕPE
NOORTELE!
KUIDAS? Muutes noortegarantii püsivaks. – Antud Euroopa
programm tagab noortele sobiva töö, praktikakohad,
stažeerimisvõimalused ja võimaluse jätkata haridusteed
nelja kuu jooksul pärast kohustusliku hariduse lõpetamist või
eelmisest töökohast lahkumist. Soovime muuta selle püsivaks, suurendada rahastust 20 miljardi euroni ja tõsta
vanusepiiri 30 eluaastani.

2. KVALITEETNE LAPSEHOID KÕIGILE!
MILLAL? Kohe, kuna tänased lapsed on homsed ELi kodanikud. Praegune majanduskriis ähvardab osaliselt iga lapse
põhivajadusi.
Tahame, et Euroopa ja liikmesriikide poliitikad oleksid
suunatud nendele vajadustele ja rahastusele, et tagada
kõigile lastele juurdepääs tasuta tervisekontrollile, taskukohane koht kvaliteetses lapsehoius ja tervislik toit koolis koos
lapsegarantiiga.
Lapsed on meie tulevik.

3. KULTUUR KÕIGILE KÄTTESAADAVAKS!

4. ERASMUS KÕIGILE!

KUS? Kõikjal üle Euroopa peaks noortel olema juurdepääs
kõigi meie riikide kultuuripärandile. Me võtame kasutusele
Euroopa noortetšekid kuultuuriüritustele, mis annavad
kõigile ELi noortele tasuta juurdepääsu kultuurisündmustele
ja -üritustele.

MIKS? Kuna Euroopa on muutumas. Üha rohkem noori õpib
teistes riikides ja lõpetab õpinguid üha suurema hulga
teadmiste ja kogemustega, arendades välja kogu oma
potentsiaali. Erasmus ja Erasmus+ on olnud seejuures suureks
abiks.

Meil kõigil on vaja juurdepääsu kultuurile, kuna kunst suudab
muuta inimesi paremaks.

Nüüd soovime laiendada rahvusvahelist õpilasvahetust ka
gümnaasiumidesse ja kutseõppeasutustesse. Kõigil noortel
peab olema võimalus õppida teistes riikides.

