3. CULTURA ACESSÍVEL A TODOS.

Ou terão de viver numa Europa
dividida por muros e restrições?

2. CRECHES DE QUALIDADE PARA
TODOS.

Será que vão viver numa União uma
próspera e aberta que proporcione
oportunidades para todos?

1. EMPREGO E FORMAÇÃO PARA OS
JOVENS.

Com que tipo de Europa será
confrontada a nova geração de
europeus?

O futuro da Europa está nas mãos da
próxima geração de europeus, mas
neste momento essa geração enfrenta
imensas incertezas. A própria Europa
enfrenta inúmeras incertezas.
Nós, Socialistas e Democratas
Europeus, queremos uma União
Europeia capaz de dar aos jovens um
futuro melhor e para esse efeito
promovemos:

4. PROGRAMAS DE INTERCÂMBIO
QUE ABRANJAM MAIS
ESTUDANTES EUROPEUS.

Leia mais sobre os 4 pilares do nosso
plano de jovem europeu.
Quer apoiar este projecto?
WWW.YOUTHPLAN.EU
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1. EMPREGOS DE QUALIDADE E FORMAÇÃO
PARA OS JOVENS!
COMO? Transformando a Garantia Jovem num programa
permanente. Este programa Europeu garante aos jovens um
emprego adequado, um estágio ou a oportunidade de
prosseguir os estudos – e isto num prazo máximo de quatro
meses depois de acabar a escolaridade obrigatória ou
deixar o emprego anterior. Queremos tornar a Garantia
Jovem permanente, aumentar o seu ﬁnanciamento para 20
mil milhões de euros, e elevar o limite de idade de aplicação
do programa para pessoas até aos 30 anos.

2. CRECHES DE QUALIDADE PARA TODOS!
QUANDO? Agora, porque as crianças de hoje serão os
cidadãos da União Europeia de amanhã. A actual crise
económica está a ameaçar a satisfação de algumas das
necessidades básicas das crianças da UE.
Queremos políticas europeias e nacionais para fazer face a
estes desaﬁos. É preciso que haja ﬁnanciamento suﬁciente
para garantir que todas as crianças têm acesso a exames
médicos gratuitos, um lugar numa creche de qualidade a
preços acessíveis e uma boa refeição na escola. Tudo isto
pode ser conseguido com uma garantia infantil.
As crianças são o nosso futuro.

3. CULTURA ACESSÍVEL A TODOS!

4. ERASMUS PARA TODOS!

ONDE? Por toda a Europa os jovens devem ter acesso ao
nosso património cultural comum. Propomos a introdução
de Cheques Jovem Europeus para actividades culturais –
para proporcionar acesso gratuito a eventos culturais a
todos os jovens.

PORQUÊ? Porque a Europa está a mudar. Cada vez mais os
jovens estudam no estrangeiro e acabam os estudos com
mais conhecimentos e experiências, desenvolvendo o seu
potencial. Os programas Erasmus e Erasmus+ ajudaram muito
neste processo.

Todos nós precisamos de acesso à cultura – a arte ajuda-nos
a expandir os nossos horizontes e provoca uma transformação positiva em cada um de nós.

Agora, queremos estender o programa de intercâmbio
internacional também a escolas secundárias e escolas de
formação proﬁssional. Todos os jovens devem ter a oportunidade de poder estudar noutro país.

