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PES

DWAR IL-PJAN GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ
Il-pjan Ewropew għaż-Żgħażagħ huwa l-kampanja ewlenija tal-Partit
tas-Soċjalisti Ewropej. Il-Pjan għandu 4 pilastri ewlenin – IMPJIEGI,
EDUKAZZJONI, KULTURA u TFAL. Aħna qed niġġieldu għal aktar ċansijiet
ta’ impjieg għaż-żgħażagħ, edukazzjoni aċċessibbli għal kulħadd, aċċess
b’xejn għall-kultura għaż-żgħażagħ kollha, u nutriment, kura tas-saħħa u
indukrar tat-tfal ta’ kwalità għal kull tifel u tifla.
Il-kampanja tagħna għandna l-appoġġ ta’ prim ministri, mexxejja tal-PES,
partiti membri u netwerk mifrux ta‘ organizzazzjonijiet u sħab, inklużi:

Il-Grupp ta

● Iż-Żgħażagħ Soċjalisti Ewropej
● PES Women
● Il-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew
● Il-Grupp tal-PES fil-Kumitat tar-Reġjuni tal-UE
● Il-Fondazzjoni għall-Istudji Progressivi Ewropej
● Solidar
L-ambaxxaturi nazzjonali tagħna huma l-wiċċ tal-kampanja f’aktar minn
30 pajjiż. Iltaqa’ ma’ tiegħek hawnhekk: http://youthplan.eu/en/ambassadors
Biex tkun involut, żur youthplan.eu u ċċekkja #Act4Youth.

Laqgħa tal

Mexxejja u
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Il-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew jappoġġja l-Pjan Ewropew għaż-Żgħażagħ (EYP)

Laqgħa tal-Presidenza tal-PES tiddiskuti l-EYP

Il-EYP kien fuq l-aġenda ta’ bosta laqgħat tas-Social Europe Network tal-PES

Mexxejja u Prim Ministri tal-familja progressiva japprovaw il-Pjan Ewropew għaż-Żgħażagħ
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IMPJIEGI

IMPJIEGI U TAĦRIĠ TA’ KWALITÀ
GĦAŻ-ŻAGĦŻAGĦ!
Billi l-Garanzija għaż-Żgħażagħ issir permanenti
Il-programm tal-Garanzija għaż-Żagħżagħ tal-UE jiggarantixxi liż-żgħażagħ
impjieg, apprentistat, taħriġ jew opportunità xierqa għall-kontinwazzjoni
tal-edukazzjoni fi żmien erba’ xhur mit-tmiem tal-edukazzjoni obbligatorja
tagħhom jew wara li jkunu ħallew l-impjieg preċedenti. Dan kellu suċċess
kbir. Aħna rridu nagħmlu din il-garanzija permanenti, inżidu l-fondi għal
5 biljun ewro kull sena (finanzjament totali ta’ 20 biljun ewro sal-2020) u
ngħollu l-limitu tal-età sa 30.

Il-President tal-PES Sergei Stanishev jitkellem fit-tnedija
tal-kampanja tal-EYP

EDUKAZZJONI

ERASMUS GĦAL KULĦADD!
Inkabbru l-aċċess għall-programmi ta’ skambju
Erasmus+ huwa wieħed mill-istejjer ta’ suċċess tal-UE, li joffri opportunitajiet
ta’ skambju li jbiddlu l-ħajja liż-żgħażagħ, jiftħilhom moħħhom u jgħinhom
jibnu kemm iċ-ċittadinanza Ewropea tagħhom kif ukoll il-karriera futura. Iżda
ftit jistgħu jibbenefikaw minnu. Aħna rridu li nwessgħu aktar l-aċċessibbiltà u
nsaħħu l-fondi ta’ Erasmus+, sabiex studenti tal-iskola sekondarja, apprentisti
tekniċi u professjonali jkunu jistgħu jibbenefikaw aktar mill-programm.
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KULTURA

KULTURA AĊĊESSIBBLI GĦAL KULĦADD!
Ċekkijiet Ewropej għall-Kultura għaż-żgħazagħ kollha
Iż-żgħazagħ għandhom jiġu nkoraġġuti li jieħdu sehem f’attivitajiet kulturali
u jaċċessaw avvenimenti u wirt kulturali. Aħna rridu li nintroduċu Ċekkijiet
Ewropej għaż-Żgħażagħ għall-attivitajiet kulturali – aċċess bla ħlas
għaż-żgħażagħ fl-UE għal avvenimenti u postijiet kulturali. Inizjattivi bħal
dan iċ-Ċekk Kulturali diġà jeżistu f’pajjiżi bħall-Italja u Malta, introdotti
mill-gvernijiet soċjalisti ta’ dawn il-pajjiżi.

TFAL

NOĦORĠU LIT-TFAL MILL-FAQAR
Introduzzjoni ta’ Garanzija Ewropea għat-Tfal
Aktar minn 1 minn kull 4 itfal fl-UE huma fir-riskju tal-faqar jew l-esklużjoni
soċjali. Ma nistgħux nittolleraw aktar din is-sitwazzjoni. Aħna nappellaw
lill-UE biex tiżviluppa Garanzija Ewropea għat-Tfal li tassigura li t-tfal kollha
Ewropew fir-riskju tal-faqar ikollhom aċċess għal kura tas-saħħa ta’ kwalità
b’xejn, edukazzjoni ta’ kwalità b’xejn, indukrar tat-tfal ta’ kwalità b’xejn, djar
deċenti u nutriment adegwat.
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IL-KAMPANJA #ACT4YOUTH SA ISSA

F’NOVEMBRU 2016 AĦNA ORGANIZZAJNA L-EW WEL
GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ, B’MADWAR 122 KAMPANJA MIFR
Il-kampanja kbira li jmiss hija fid-19 ta’ Mejju 2017.
Biex tkun involut, żur youthplan.eu.

Praga, ir-Repubblika Ċek

Vjenna, l-Awstrija

Madrid, Spanja

Amsterdam, in-Netherlands

Modena, l-Italja

Franza
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-EW WEL JUM DWAR IL-PJAN TA’ AZZJONI
NJA MIFRUXA F’85 BELT F’31 PAJJIŻ.

Montenegro

Sarajevo, il-Bożnija-Ħerzegovina

In-Netherlands

L-Irlanda ta’ Fuq

Madrid, Spanja

Piatra Neamţ, ir-Rumanija
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APPOĠĠJANA
Ingħaqad mal-kampanja #Act4Youth u għina niġġieldu għal:
● Garanzija għaż-Żgħażagħ permanenti
● Erasmus għal kulħadd
● Ċekkijiet Ewropej għall-Kultura
● Garanzija Ewropea għaż-Żgħażagħ

Sir attivist tal-PES f’www.activists.pes.eu
Iċċekkja l-aħħar aħbarijiet tagħna f’www.pes.eu
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IL-PJAN EWROPEW
GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ

Din il-pubblikazzjoni ngħatat appoġġ finanzjarju mill-Parlament Ewropew. L-awtur huwa l-uniku responsabbli għal din
il-pubblikazzjoni u l-Parlament Ewropew mhuwiex responsabbli għal kwalunkwe użu li jista‘ jsir mill-informazzjoni li hawn fiha.

Segwi #Act4youth fuq il-midja soċjali u żur www.youthplan.eu

