Somos, com orgulho, Portugueses.
Mas é inquestionável, os jovens de hoje têm no seu ADN escrito: geração
made in Europe.
O jovem made in Europe é o jovem que, apesar da sua ambição pessoal,
preocupa-se com o bem comum, luta pelas causas em que acredita,
envolve-se na sociedade e tem uma participação cívica ativa. Sabe que tem
uma voz e que a pode usar, nomeadamente, através das inovações digitais
com as quais cresceu, e que sabe que o podem levar mais longe, a ele e aos
seus ideais. É o Jovem que quer apostar em Portugal, mas sabe as mais-valias
dos intercâmbios de experiências, culturas e conhecimentos, tornando-se
assim um cidadão do mundo, participando em programas como o Erasmus. Já
não olha para as fronteiras como barreiras, reconhecendo na diversidade a
unidade, trabalhando em qualquer cidade europeia sentindo-se parte dela.
Tem atenção especial às questões do ambiente, nomeadamente no âmbito da
sustentabilidade e alterações climáticas, porque quer garantir que este mundo
é possível de ser vivido pela sua descendência.
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EUROPA DIGITAL
A informação nunca esteve tão acessível como atualmente. Mas com esta facilidade surgiu também a realidades das fake news e a dificuldade em aceder a
fontes fidedignas. A plataforma Europeana é uma oportunidade da União
Europeia dar resposta à necessidade sentida pelos cidadãos de aceder a informação e cultura, com garantia de qualidade.
Assim, a JSD propõe um investimento e uma maior divulgação da Europeana.
Através de:
- Divulgação da Europeana através das redes sociais e também em escolas
e nas instituições de ensino superior.
- Investimento e atualização permanente dos conteúdos disponibilizados.
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UNIFORMIZAÇÃO DA OFERTA DE
CONTEÚDOS POR PLATAFORMAS DE
STREAMING NA UNIÃO EUROPEIA
Hoje em dia verificamos que, apesar da entrada em vigor do Regulamento
2018/302, com o objetivo de uniformização de conteúdos no espaço da União
Europeia, subsiste ainda uma grande diferença no acesso a conteúdos de
plataformas de streaming, consoante o país da União Europeia.
Assim, a JSD propõe a construção do Mercado Único Digital como prioridade.
Através de:
- Promoção do entendimento que a Comissão Europeia deve trabalhar
com estas plataformas no sentido de eliminar qualquer tipo de bloqueio
geográfico, mas não ceder nas suas responsabilidades de fiscalização. A
legislação relativa a práticas comerciais abusivas deve ser revista no sentido de a adaptar aos desafios da digitalização e da realidade particular das
plataformas de streaming.
- Uma lógica de tributação justa e segundo o princípio da territorialidade,
que imponha responsabilidades fiscais claras e transparentes a estas plataformas, de forma a retribuir a vantagem de competir no quadro do mercado único.
- Vinculação das plataformas de streaming a padrões de remuneração
justa para os criadores, de proteção dos seus direitos de propriedade
intelectual e de garantia de acesso tão alargado quanto possível aos consumidores, designadamente aos consumidores europeus, de forma a promover das produções europeias.
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MAIOR PROXIMIDADE ENTRE A UNIÃO
EUROPEIA E OS CIDADÃOS
Verificou-se que, nos últimos anos, foram realizadas apenas 10169 petições ao
Parlamento Europeu, sendo que grande parte destas petições apresentam
zero apoiantes. Tal deve-se, em parte, ao desconhecimento dos mecanismos
de relação existentes e também a uma desadequação dos mesmos.
Assim, a JSD propõe novos modelos de aproximação entre a União Europeia
e os Cidadãos.
Através de:
- Implementação de uma plataforma de crowdsourcing por forma a permitir a colaboração dos cidadãos nos projetos da UE.
- Incentivo à comunicação em tempo real entre eleitores e decisores.
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PROGRAMA ERASMUS+
Em abril de 2019 foi aprovado um aumento exponencial dos fundos
disponíveis para o programa Erasmus+. Contudo, parece subsistir outro obstáculo, relacionado com o facto da bolsa de mobilidade ser paga em duas
partes, que no caso de famílias com dificuldades económicas acentuadas,
pode constituir um obstáculo intransponível ao acesso a este projeto. Além
das questões de financiamento, existem também dificuldades frequentes na
conversão de créditos e classificações nos programas Erasmus+ do Ensino
Superior.
Assim, a JSD propõe um alargamento da base social no acesso ao programa
Erasmus+.
Através de:
- Disponibilização das bolsas com valores adequados às necessidades, em
tempo útil, com vista a eliminar as barreiras económicas e combater as
desigualdades.
- Alteração do modelo de conversão de notas, com vista a garantir um processo de equivalências transparente e justo.
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ENSINO DE LÍNGUAS
Numa União Europeia que apresenta 24 línguas oficiais, o ensino destas deve
ser uma caixa de ferramentas ao dispor de cada um dos cidadãos, permitindo
deter competências linguísticas diferenciadoras no mercado de trabalho bem
como acompanhar o processo de globalização que faculta uma rede de contactos cada vez maior com pessoas de outros países. Os jovens portugueses
são dos que menos línguas estrangeiras aprendem durante o ensino
secundário, colocando-os à partida numa posição de desvantagem relativamente aos restantes jovens europeus
Assim, a JSD propõe uma aposta no ensino de línguas.
Através de:
- Criação de exames de avaliação linguística ao nível europeu, público e
facultativo no ensino secundário.
- Desenvolvimento de summer camps dedicados ao ensino de línguas para
alunos do ensino secundário.
- Extensão do Programa Sócrates e Comenius a mais classes profissionais.
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EUROPEAN SOLIDARITY CORP
E O GAP YEAR
O European Solidarity Corp é uma iniciativa europeia que tem dado frutos
muito positivos desde 2016. Contudo, consideramos que pode ir ainda mais
longe, disponibilizando ofertas diversas, que vão de encontro aos objetivos
dos jovens atuais. Os jovens europeus demonstram um interesse cada vez
maior pelo envolvimento cívico e atividades de voluntariado, e, em simultâneo,
pela busca de novas experiências e autoconhecimento.
Assim, a JSD propõe a integração de um programa de gap year no European
Solidarity Corps.
Através de:
- Disponibilização de um programa específico, no âmbito do ECS, para
jovens que pretendam, por norma, antes do ingresso no ensino superior ou
no mercado de trabalho, investir um ano de intervenção cívica e social,
denominado gap year.
- Concessão de apoio financeiro à realização dessas atividades, proporcional à condição socioeconómica de cada participante.
- Promoção de atividades de voluntariado junto da sua comunidade ou de
outras comunidades da UE, integrados em grupos de jovens intereuropeus.
- Constituição da participação neste programa como critério de majoração
para candidaturas a estágios ou empregos junto das instituições europeias, bem como no acesso a programas europeus de apoio a projetos de
desenvolvimento económico e social (n.d., Fundos Comunitários).
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM
EUROPEU
A aproximação dos jovens ao projeto europeu é essencial. Tal pode ocorrer
por diversas vias, nomeadamente, através da inclusão destes no processo
decisório permitindo que sejam uma voz ativa naquele que é o futuro da União
Europeia. No seguimento desta visão, o eurodeputado José Manuel Fernandes
avançou no Parlamento Europeu com a proposta de um novo projeto-piloto
para a criação de um Orçamento Participativo para os jovens europeus. A
iniciativa foi pedida por Lídia Pereira, presidente do YEPP (Juventude do Partido Popular Europeu) e candidata n.º 2 ao Parlamento Europeu, por indicação
da Juventude Social Democrata. Desta forma, pretende-se incentivar os jovens
a discutirem, participarem e decidirem sobre a Europa.
Assim, a JSD propõe a expansão progressiva do Orçamento Participativo
Jovem.
Através de:
- Investimento na divulgação do projeto e na dotação orçamental.
- Criação de um programa permanente e extensível a todos os jovens europeus, após o ano do projeto-piloto.
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DISCOVEREU
Em março de 2018, foi apresentado o programa DiscoverEU, um projeto que
visa proporcionar a cada um dos jovens aquando dos seus 18 anos um interrail
gratuito. Esta proposta abrange e proporciona um forte compromisso com o
futuro de cada jovem enquanto cidadão local, regional, nacional ou continental. Por reconhecermos a mais valia que este programa representa constatamos a necessidade de o expandir.
Assim, a JSD propõe o alargamento do âmbito do programa DiscoverEU.
Através do:
- Alargamento do financiamento ao alojamento com parcerias locais para
opções de alojamento.
- Criação de modelos pré-definidos de diferentes roteiros culturais, de
natureza, de arte, urbanos ou de conhecimento das formas de vida de
outras sociedades, nos diferentes destinos da União Europeia.
- Estender o Interrail Youth Pass dos 27 para os 30 anos.
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EUROPEAN YOUTH CARD
Em 2013, um dos temas mais debatidos na União Europa foi facilitar o acesso
à cultura dos jovens europeus, para que estes pudessem tirar proveito das vantagens do espaço Schengen.
Assim, a JSD propõe a estandardização da idade do European Youth Card
para os 30 anos.
Através da:
- Uniformização do European Youth Card para os 30 anos em todos os 36
países.
- Uniformização da gratuitidade no acesso aos museus em toda a Europa
para os 30 anos.
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ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS - ROTEIRO
PARA A NEUTRALIDADE CARBÓNICA
Muito se tem perspetivado sobre as consequências das alterações climáticas,
estando o mundo num ponto em que se torna absurdo recusar esta temática.
Existem esforços que têm de ser seguidos com vista a minimizar os seus
danos.
Assim, a JSD propõe a adoção de medidas concretas para atingir as metas
definidas.
Através de:
- Reforço dos incentivos fiscais para a melhoria da eficiência energética na
indústria.
- Adoção de abordagens positivas na regularização das questões legais
em matéria de ambiente, permitindo que sejam materializados os valores
de contraordenações em investimentos efetivos, e controlados e acompanhados pelas autoridades, na melhoria da sua performance ambiental.
- Desenvolvimento de uma estratégia comum de Proteção Civil ao nível da
UE, reforçando e melhorando a capacidade de resposta das diversas
forças e autoridades de segurança, com vista à minimização dos
fenómenos extremos, como por exemplo, de incêndios.
- Investimento no I&D nas áreas da eficiência energética, garantindo a
expansão de cursos específicos ao nível da formação profissionalizante,
técnico, superior e de pós-graduação nestas áreas, permitindo uma melhoria sustentada ao nível do mercado de trabalho, pela criação de “Green
Jobs”.
- Adaptação das áreas e setores de agrícolas com os novos padrões meteorológicos, garantindo menores perdas, cultivos que garantam uma melhoria ao nível da performance de carbono e gerem emprego nos vários
territórios.
- Simplificação e desburocratização dos diplomas europeus em matéria de
ambiente e energia, garantindo uma transposição nacional eficaz.
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ENERGIAS RENOVÁVEIS
A verdade é que existe um longo trabalho a ser desenvolvido, se se pretender
efetivamente atingir as metas e a neutralidade carbónica até 2050. As fontes
de energia devem alterar-se significativamente, reduzindo o peso das fontes
fósseis a algo residual, e deve apostar-se fortemente nos sumidouros de
carbono.
Assim, a JSD propõe um investimento nas energias renováveis.
Através de:
- Incorporação, em todos os edifícios públicos, de infraestruturas que tirem
o máximo partido dos recursos naturais.
- Incentivos fiscais para particulares na instalação de tecnologias e
infraestruturas que promovam o aproveitamento e a valorizem as fontes
renováveis de energia.
- Investimento na rede hidrográfica do(s) país(es) e nas infra-estruturas
associadas como são as barragens. Estas devem passar a comunicar entre
si através de canais para promover o aumento da capacidade de encaixe
das albufeiras e a maior redistribuição do recurso em toda a extensão dos
países.
- Investimento em parques solares em zonas de grande aproveitamento
solar no sentido de a Europa continuar a caminhar para a independência
energética e no abandono da geração de energia a partir de combustíveis
fósseis.
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EMPREGO JOVEM
Atualmente, a nível de emprego europeu existe uma rede designada por
EURES, que significa European Employment Services, isto é, Serviços Europeus de Emprego. Esta consiste numa plataforma de cooperação com o objetivo de facilitar a livre circulação de trabalhadores no interior do Espaço
Económico Europeu (EEE), desenvolvendo diversos projetos. Contudo, a taxa
de conhecimento e aproveitamento desta rede é ainda muito reduzida.
Assim, a JSD propõe a criação de uma estratégia europeia para o EURES a
ser implementada a nível nacional.
Através de:
- Criação de gabinetes EURES em todas as universidades e politécnicos, de
forma a que os alunos possam ter fácil acesso às oportunidades
disponíveis, assim como parcerias para desenvolver eventos e atividades
(por exemplo, workshops).
- Maior divulgação dos programas existentes, nomeadamente, através das
redes sociais.
- Aumento do capital empresarial disponível para integrar jovens estagiários.
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JUVENTUDE
SOCIAL DEMOCRATA

