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PES

PAR JAUNATNES PLĀNU
Eiropas Jaunatnes plāns ir Eiropas Sociālistu partijas vadošā kampaņa. Šo
plānu veido 4 galvenie pīlāri — NODARBINĀTĪBA, IZGLĪTĪBA, KULTŪRA un
BĒRNI. Mēs cīnāmies par labākām jauniešu nodarbinātības iespējām, visiem
pieejamu izglītību, bezmaksas piekļuvi kultūrai visiem jauniešiem un pilnvērtīgu
uzturu, veselības un bērnu aprūpi ikvienam bērnam.
Mūsu kampaņu atbalsta premjerministri, ESP vadītāji, biedru partijas un
plašs organizāciju un partneru tīkls, tostarp:
● jaunie Eiropas sociālisti

Eiropas Pa

● ESP sievietēm
● Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu grupa
● ES Reģionu komitejas ESP grupa
● Eiropas Progresīvo pētījumu fonds
● tīkls SOLIDAR
Mūsu nacionālie vēstnieki reprezentē kampaņu vairāk nekā 30 valstīs.
Satieciet savu vēstnieku šeit: http://youthplan.eu/en/ambassadors
Lai iesaistītos, apmeklējiet vietni youthplan.eu un pārskatiet atsauces
birku #Act4Youth.

ESP prezid
apspriests

Progresīvā
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Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu grupa atbalsta Eiropas Jaunatnes plānu (EJP)

ESP prezidentūras sanāksmes laikā tiek
apspriests EJP

EJP ietilpa vairāku ESP Sociālās Eiropas tīkla sanāksmju darba kārtībā

Progresīvās saimes vadītāji un premjerministri apstiprina Eiropas Jaunatnes plānu
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NODARBINĀTĪBA

KVALITATĪVI DARBI UN APMĀCĪBA
JAUNIEŠIEM!
ES jauniešu nodarbinātības garantiju programma — pastāvīga
ES jauniešu nodarbinātības garantiju programmas mērķis ir garantēt jauniešiem
atbilstošu darbu, mācekļa vietu, prakses iespējas vai iespēju turpināt mācības
četru mēnešu laikā no obligātās izglītības ieguves vai aiziešanas no iepriekšējā
darba. Šī programma ir bijusi ļoti sekmīga. Mēs vēlamies padarīt šo garantijas
programmu pastāvīgu, palielināt tās finansējumu līdz 5 miljardiem eiro gadā
(kopējais finansējums līdz 2020. gadam — 20 miljardi eiro) un palielināt
vecuma ierobežojumu līdz 30 gadiem.

ESP prezidents Sergei Stanishev saka runu EJP
atklāšanas kampaņā

IZGLĪTĪBA

ERASMUS VISIEM!
Paplašināta piekļuve apmaiņas programmām
Erasmus+ ir viens no ES veiksmes stāstiem, kas piedāvā jauniešiem unikālas
apmaiņas iespējas, paplašinot redzesloku un veicinot gan Eiropas pilsoņa
apziņu, gan turpmākās karjeras izaugsmi. Tomēr šīs iespējas var izmantot
tikai neliela iedzīvotāju daļa. Mēs vēlamies paplašināt piekļuvi Erasmus+ un
palielināt tās finansējumu, lai šajā programmā varētu piedalīties arī vidusskolēni un tehnisko un profesionālo amatu mācekļi.
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KULTŪRA

KULTŪRA — PIEEJAMA VISIEM!
Eiropas kultūras čeki visiem jauniešiem
Jaunieši ir jāmudina iesaistīties kultūras norisēs un iepazīties ar kultūras
pasākumiem un mantojumu. Mēs vēlamies ieviest Eiropas jaunatnes
kultūras čekus — bezmaksas piekļuvi kultūras pasākumiem un iestādēm
visiem jauniešiem ES. Kultūras čekiem līdzīgas iniciatīvas jau tiek ieviestas
tādās valstīs kā Itālija un Malta, kur tās ierosinājušas šo valstu sociālistu
valdības.

BĒRNI

BĒRNU GLĀBŠANA NO NABADZĪBAS
Eiropas Bērnu garantiju programmas ieviešana
Vairāk nekā 1 no 4 bērniem ES ir pakļauts nabadzības vai sociālās atstumtības
riskam. Ar šo situāciju ilgāk vairs nedrīkst samierināties. Mēs aicinām ES
ieviest Eiropas Bērnu garantiju programmu, kas ikvienam nabadzības riskam
pakļautam Eiropas bērnam nodrošinātu piekļuvi kvalitatīvai bezmaksas
veselības aprūpei, bezmaksas izglītībai, bezmaksas bērnu aprūpei, atbilstošam
mājoklim un pilnvērtīgam uzturam.
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#ACT4YOUTH KAMPAŅA LĪDZ ŠIM

2016. GADA NOVEMBRĪ MĒS SARĪKOJĀM PIRMO JAU
122 KAMPAŅAS 85 PILSĒTĀS 31 VALSTĪ.
Mūsu nākamā lielā kampaņas diena ir ieplānota 2017. gada 19. maijā.
Lai iesaistītos, apmeklējiet vietni youthplan.eu.

Prāga, Čehija

Vīne, Austrija

Madride, Spānija

Amsterdama, Nīderlande

Modēna, Itālija

Francija
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RMO JAUNATNES PLĀNA RĪCĪBAS DIENU, ĪSTENOJOT

Melnkalne

Sarajeva, Bosnija un Hercegovina

Nīderlande

Ziemeļīrija

Madride, Spānija

Pjatranjamca, Rumānija
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ATBALSTI MŪS
Pievienojieties #Act4Youth kampaņai un palīdziet mums cīnīties par:
● pastāvīgu jauniešu nodarbinātības garantiju programmu;
● visiem pieejamu programmu Erasmus;
● Eiropas kultūras čekus;
● Eiropas bērnu garantiju programmu.
Seko #Act4youth kampaņai sociālajos tīklos un apmeklē vietni
www.youthplan.eu
Kļūsti par ESP aktīvistu šeit: www.activists.pes.eu
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EIROPAS JAUNATNES PLĀNS

Šī publikācija ir saņēmusi finansiālu atbalstu no Eiropas Parlamenta. Autors uzņemas pilnu atbildību, un
Eiropas Parlaments nav atbildīgs par veidiem, kādos šeit ietvertā informācija varētu tikt izmantota.

Jaunākā informācija šeit: www.pes.eu

