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Üks päev nende elust…
Mark on 19 aastane. Tema sõbratar Anna on pärit Kesk–Euroopast ja tuli siia

ülikooli tänu Erasmuse programmile. Pärast diplomite kättesaamist plaanivad

nad koos Euroopas ringi reisida.

Käesoleva loo eesmärgiks on rääkida teile Marki, Anna ning nende sõprade ja

tuttavate igapäevasest elust, tuues välja need eelised, mis saavad võimalikuks

tänu Euroopa Liidule, Euroopa Parlamendile ning eriti tänu Euroopa Parlamendi

sotsiaaldemokraatide fraktsioonile.
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Puhtam vesi
Vähendamaks kahjulike ainete hulka tarbitavas vees, võttis Euroopa Liit (EL)

1980. aastal vastu seaduse, mis esmakordselt sätestas kõigis ELi liikmesriikides

ühesugused vee kvaliteedistandardid. Arvestamaks uute teadussaavutustega

ning parandamaks tervise ja vee (sealhulgas suplus– ja jõevee) ohutusnõudeid,

karmistatakse seadusandlust pidevalt. Vee hea kvaliteet on juba pikka aega

olnud Euroopa sotsiaaldemokraatide eesmärgiks. Nüüd võite ELis ringi reisides

olla kindlad, et teie poolt kasutatav vesi on ohutu.

Turvalisemad kosmeetikatooted
Sarnaselt kohustuslikele vee kvaliteedistandarditele, tagab Euroopa

kosmeetikatoodete seadus seda, et meie poolt tarbitavad kosmeetikatooted nagu

näiteks hambapasta ja šampoon on ohutud, kus me neid ELis ka iganes ei ostaks.
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Mitmekülgsem ja ohutum toit
Suur osa meie poolt söödavast toidust on imporditud teistest ELi liikmesriikidest.

Euroopa Liidu sisepiiride avamisega sai võimalikuks mitmesuguste kiiresti riknevate

toiduainete ja piimatoodete kiirem vedu ELi erinevatesse liikmesriikidesse. See

tagab omakorda tarbijale suurema valiku ja soodsamad hinnad. Meie selverite riiulid

on nüüd täidetud peente söökide ja jookidega, mis samas ei maksa aga

gurmeetoodete hinda. Meie poolt söödav toit vastab ELi tervisekaitse standarditele

ning Euroopa sotsiaaldemokraadid on palju võidelnud selle nimel, et tagada

kvaliteeti ja toodete ohutust põllumajanduses. Selle näiteks on algatus talunike

poolt tootmises kasutatavate pestitsiidide hulga vähendamiseks. Euroopa

sotsiaaldemokraadid on samuti kaasa aidanud sellele, et Euroopa maamajandus

oleks keskkonnasäästlik ning et uus Euroopa Toiduohutuse Amet kaitseks ELi

tarbijate huve. Geneetiliselt muundatud toiduainete (GMOde) osas soovivad

Euroopa sotsiaaldemokraadid tasakaalustada omavahel teadusuuendused, tarbija

õiguse ohutule toidule, valikuvabaduse ning tervisliku keskkonna.
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Ühistranspordi parendamine
Uuringute ja struktuurifondide toel aitab EL parendada ühistransporti kõikides

Euroopa suur– ja väikelinnades ning maapiirkondades. Eesmärgiks on rajada

ühistranspordivõrke, mis oleksid ühtaegu nii turvalised, säästlikud kui reisijale

taskukohased ning vastaksid ELi kodanike vajadustele. Peamiseks prioriteediks

on luua ühendused erinevate transpordiliikide vahel. Selle saavutamiseks on

Euroopa sotsiaaldemokraadid teinud tihedat koostööd nii reisijate kui

ühistranspordi operaatorfirmadega, loomaks seadusi, mis teevad ühistranspordi

kasutamise kättesaadavamaks puuetega inimestele, vanuritele ning

lapsevankritega vanematele.

Turvalisemad teed ja sõidukid
Euroopa sotsiaaldemokraadid on olnud juhtivaks jõuks ELi ühisreeglite

läbisurumisel, mis tagavad turvalisuse Euroopa teedel. Nende hulka kuuluvad

turvalisemalt ehitatud autod, uus seadus turvavööde kasutamisest

koolibussides, tähelepanu pööramine veoki– ja bussijuhtide üleväsimusest

tulenevale potentsiaalsele ohule ning üle–Euroopaliste eeskirjade kehtestamine

joobes sõidukijuhtimise kohta.
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Haridus ja koolitus
Euroopa sotsiaaldemokraadid usuvad, et haridus on võti meie eesmärgi – täieliku

tööhõive – saavutamiseks Euroopas. Inimeste töökeskkonda tagasitoomise ning

tööpuuduse vähendamise nimel investeerib EL kodanike haridusse erinevate

koolitus– ja kutseõppeprogrammide kaudu. Samuti on loodud programmid

töötajate ümberõppeks ning Euroopa ettevõtete tehnilise edasiarengu

tagamiseks.

Õppurite mobiilsuse edendamine
Aitamaks inimestel mõista teisi kultuure, on EL välja töötanud mitmesuguseid

kultuuri– ja keeleõppeprogramme nagu Erasmus ja Comenius. Erasmuse

programm võimaldab Euroopa riikide üliõpilastel omandada osa haridusest

mõnes teises Euroopa riigis ning Comeniuse programm keskendub kontaktidele

ja koolinoorte vahetusele eri riikide vahel.
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Euroopa Liidu laienemine
EL areneb pidevalt edasi. 1950. aastatel kuuest liikmest alguse saanud ühendus on

kasvanud 25 liikmesriigi* liiduks, kuhu alates 2004. aastast kuulub 450 miljonit

kodanikku ning kus on kasutusel 20 ametlikku keelt. Laienemine kinnistab

demokraatia põhimõtteid kogu Euroopas ning soodustab kaubavahetust ja

majanduskasvu. Euroopa sotsiaaldemokraatide jaoks tähendab ELi laienemine ja

Euroopa taasühendamine seda, et minevikus sõjajalal olnud kontinendil luuakse

rahu, stabiilsuse ja õitsengu piirkond.

* 10 uut liikmesriiki on Eesti, Küpros, Läti, Leedu, Malta, Poola, Slovakkia,

Sloveenia, Tšehhi ja Ungari

Lihtsam ja turvalisem puhkusereisi 
online–broneering

ELi investeeringud infotehnoloogiasse võimaldavad paljudele eurooplastele

lihtsamalt teha puhkusereisi välismaale lübi online–broneeringu. ELi

konkurentsireeglid ning turu avanemine on juba kaasa toonud odavamad

lennureisid. Euroopa sotsiaaldemokraadid on teinud lobitööd selle kindlustamiseks,

et vaatamata hindade langemisele standardid tõuseksid. Seda tõendavad näiteks

ELi seadused, mis kohustavad firmasid maksma raha tagasi lennureisijaile, kelle

lennud on ära jäänud või hilinenud, aga ka seadused, mis tagavad kompensatsiooni

puhkuseosakutega seotud pettuste ohvritele.
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Haritud töötajad ja konkurentsivõimeline 
majandus

IT oskused on tänapäeva infoühiskonnas määrava tähtsusega ning EL on

pühendunud konkurentsivõimelise ja dünaamilise teadmistepõhise majanduse

loomisele selliste hariduse põhimõtteid muutvate koolitusprojektide kaudu nagu

e–õpe (e–Learning) või elukestev õpe. Need eesmärgid on Euroopa

sotsiaaldemokraatide üheks peamiseks prioriteediks, kuivõrd on võetud sihiks

muuta haridus, eriti IT–alane haridus, kättesaadavaks kõikidele, sealhulgas ka

piiratud võimalustega, inimrühmadele. Euroopa Liidus oli 1996 „elukestva õppe“

aasta, 2003 on puuetega inimeste aasta ning 2004. aasta egiidiks on haridus

spordi kaudu.
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Regionaalareng
EL aitab majanduslike ja sotsiaalsete raskustega maadlevatel piirkondadel

mitmete struktuurifondide toel aktiivselt rahastada projekte, mis on suunatud

pikaajalise majandusarengu tagamisele, sellise sotsiaalprobleemi nagu

tööpuuduse leevendamisele ning kutseoskuste arendamisele. Rahastamise

objektid on nii praeguste ELi liikmesriikide kui ka liituvate riikide regioonid.

Euroopa sotsiaaldemokraadid teevad tihedat koostööd piirkondlike ja kohalike

omavalitsustega, tagamaks stu’ruktuurifondidelt saadava abi vastavust

regioonide praegustele ja tulevastele vajadustele.

Turvalisem meretransport
Euroopa sotsiaaldemokraadid edendavad järjepidevalt turvastandardeid nii ELi

vetes sõitvatele kaubalaevadele kui reisiparvlaevadele. Kui Galiitsia rannikul uppus

naftatanker Prestige, nõudsid Euroopa sotsiaaldemokraadid põhjalikku uurimist

ning ELi vetes ühepõhjaliste tankerite keelustamist. Neil on olnud edu ka

reisiparvlaevade turvastandardite parendamise ning parvlaevade operaatoritele

reisijate nimekirjade pidamise kohustuse kehtestamise näol.
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Töötajate õigused
Mitmed Euroopa seadused tagavad selle, et töötajaid ei ekspluateeritaks. Nii on

kehtestatud näiteks järgmised reeglid: võrdsed õigused osalise tööajaga

töötajatele, lubatud töötundide ülempiir ning õigus tasulisele puhkusele. Euroopa

sotsiaaldemokraadid on pingutanud selle nimel, et tagada need õigused kõikidele

ELi kodanikele. 

Ostud interneti vahendusel
ELi ühtne turg loob mitmeid eeliseid. Näiteks tihedamast konkurentsist tingitud

madalamaid hindu. Infotehnoloogia areng on toonud isegi rohkem eeliseid,

võimaldades ettevõtteil oma tooteid interneti vahendusel müüa ning seega

vähendada tegevuskulusid. Paralleelselt on see tarbijaile avanenud võimaluse

hindu võrrelda ja kaupade eest online–rež-iimis tasuda. Siingi töötavad Euroopa

sotsiaaldemokraadid selle nimel, et tagada interneti keskkonnas sooritatud

tehingute turvalisus ning online–tarbijate õigused.
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Ohutumad töökohad
Ohutu töökeskkond on töötajate jaoks elulise tähtsusega. EL on kõigis

majandussektorites sätestanud karmid piirangud töökoha mürastandarditele,

samuti piirangud töökoha kokkupuutele asbestiga ja masinate ülemäärasele

vibratsioonile. Euroopa sotsiaaldemokraadid on oluliselt kaasa aidanud sellele,

et kaitsta töötajaid töökohast tingitud terviseriskide eest.

Töötajate osalemine ettevõtte otsustes
ELis eksisteerivad ühtsed reeglid, mis tagavad ühtse turu töötajatele samal

tasemel mängureeglid. Nende hulka kuulub õigus olla informeeritud ja ära

kuulatud ettevõttepoolsete oluliste töötajaid mõjutavate otsuste puhul.

Naiste ja meeste võrdsus
EL on rakendanud meetmeid, suurendamaks naiste ja meeste vahelist võrdsust.

ELi seadused garanteerivad võrdse tasu võrdse töö eest, võrdsed õigused

osalise tööajaga töötajatele, diskrimineerimise vältimise pensionide maksmisel,

õiguse emadus– ja isaduspuhkusele, võrdse õiguse töötada mistahes töökohal

ja saada koolitust ning olla võrdselt kaasatud otsuste langetamisse. Euroopa

sotsiaaldemokraadid peavad naiste võrdset osalemist ühiskonna kõigis

valdkondades demokraatiale vajalikuks ning oluliseks eduteguriks.
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Avalikud teenused kõigile 
Tänu Euroopa sotsiaaldemokraadide survele on astutud samme selles suunas,

et kõigile kodanikele vajalike avalike teenuste nagu elektri, gaasi, vee,

postiteenuste jne kättesaadavus oleks juba ELi ja tema ühtset turgu puudutavate

seaduste tekstidesse sisse kirjutatud. Euroopa sotsiaaldemokraadid on võtnud

avalike teenuste kättesaadavuse oma südameasjaks, tagamaks solidaarsusel ja

ühiskondlikul sidususel põhineva Euroopa sotsiaalse mudeli rakendumist.  

Mobiiltelefonid
1980. aastatel, kui mobiiltelefonide tootmine hakkas tormiliselt arenema,

sätestas EL mobiiltelefonidele ühtse standardi. Nimetatud standard, tuntud ka

kui GSM (Global System for Mobile Telecommunications ehk mobiilse

telekommunikatsiooni globaalne süsteem), on üks ELi suurematest

õnnestumistest. Tänaseks omavad mobiiltelefoni ligemale 75% ELi kodanikest

ning suurimaiks mobiiltelefonide tootjaiks on just Euroopa ettevõtted.
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Tervishoiuteenuste kättesaadavus
Igal ELi liikmesriigi kodanikul on ükskõik millises ELi riigis õigus kohalike

elanikega samaväärsele tervishoiuteenusele. Oma õiguste tõendamiseks piisab

teatud vormist – E111. Euroopa sotsiaaldemokraadid on võidelnud ka selle nimel,

et ELi kodanikele oleks tagatud emakeelne õigusabi juhul, kui neid on tabanud

õnnetus mõnes teises ELi liikmesriigis reisides.

Võimalus uute tööoskuste omandamiseks
Lihtsustamaks tööturule naasmist, on EL ellu kutsunud mitmeid

koolitusprogramme, mis võimaldavad töötutel uusi tööoskusi omandada. Selliste

projektide abil loodab EL 2010. aastaks luua ligemale 20 miljonit uut töökohta.
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Keskkonna parendamine
Alates 1970. aastatest on EL edendanud rangeid keskkonnakaitsestandardeid,

mille tulemusteks on puhtam õhk, pliid sisaldava mootorkütuse keelustamine,

puhtamad rannad, ohutum tootmine ning suurenenud taaskasutus, mis

omakorda on vähendanud ELi prügilate arvu. Euroopa sotsiaaldemokraadid

usuvad, et reostamata keskkond on kodaniku üks peamisi õigusi ning soovivad

tulevastele põlvedele jätta rikkumata looduskeskkonna. 
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Euroopa Liit maailmas
1999. aastal otsustasid ELi riigid panna aluse ühtsele välispoliitikale, mis annaks

neile tugevama hääle rahvusvahelisel areenil ning võimaldaks vastu astuda

sellistele täna aktuaalsetele ohtudele nagu terrorism ja massihävitusrelvade levik.

Euroopa sotsiaaldemokraadid toetavad tuumarelvade kahjutustamist ning bio– ja

keemiarelvade, miinide, väikerelvade ja ballistiliste lõhkeseadeldiste müügi

vastaste meetmete rakendamist. Euroopa sotsiaaldemokraadid toetavad samuti

sanktsioonide kehtestamist inimõigusi rikkuvate riikide suhtes ning ühtse

asüülisüsteemi loomist, mis tagaks sellistest riikidest põgenevate inimeste õiglase

kohtlemise. EL on aastaid rahastanud vaesusega võitlevaid projekte

arengumaades, mis austavad inimõigusi, järgivad demokraatia printsiipe ning

toetavad õigusriigi ja mõistliku haldamise põhimõtteid.
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Euroopa jalgpall ja televisioon
Jalgpalli– ja teised spordiklubid võivad pärast Euroopa Kohtu otsust Bosmani

kaasuse kohta värvata mistahes arvul mängijaid teistest ELi riikidest. See on

kooskõlas reeglitega, mis lubavad ELi kodanikel mistahes ELi riigis töötada

kohalike elanikega võrdsetes õigustes. Euroopa seadusandlus tagab ka selle, et

ELi suuremate spordivõistluste raadio– ja teleülekandeid tehakse piiranguteta.

Milleeniumi väljakutse
Esimeseks väljakutseks Euroopale oli rahu hoidmine ja ühiskonna sõjajärgne

ülesehitamine. 1980. aastate väljakutseks oli ühtse turu rajamine. 1990. aastate

väljakutseks oli ühisraha loomine. Ning tänaseks väljakutseks on ELi laienemine,

luues kõigile stabiilsuse, rahu ja õitsengu. Laienemine on ELi jaoks suurepärane

võimalus, mida on aktiivselt toetanud ka Euroopa sotsiaaldemokraadid,

arendades tihedat koostööd liituvate riikide mõttekaaslastega, esindamaks

ühiskonna kõiki liikmeid.
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Milles avaldub Euroopa Liidu mõju meile?
Käesolev lugu toob välja vaid mõned aspektid sellest, milles avaldub Euroopa

Liidu mõju meie igapäevasele elule. Kõigis ELi riikides on olemas Euroopa

Parlamendi ja Euroopa Komisjoni esindused, kuhu võib pöörduda lisateabe

hankimiseks, mida saab ka Parlamendi ja Komisjoni kodulehekülgedelt: 

http://europa.eu.int
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Euroopa Parlamendi 

sotsiaaldemokraatide fraktsioon

Euroopa Parlament

Rue Wiertz 

B-1047 Brüssel

3 +32 (0)2 284 14 40

T pesgroup@europarl.eu.int

Kes me oleme?
Euroopa Parlament esindab otseselt Euroopa Liidu kodanike huve.

Parlamendi liikmed valitakse viieks aastaks otseste valimistega ning nad

kuuluvad erinevatesse poliitilistesse rühmadesse, nagu seda on ka

Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide fraktsioon. 

Meie prioriteetideks on:

– integreerida tööhõive ning sotsiaalteemad Euroopa

majanduspoliitikasse;

– seista puhtama ja jätkusuutliku keskkonna eest;

– luua Euroopa piirkond, kus valitseb rahu, vabadus, turvalisus ja õiglus;

– teha kõik, et Euroopal oleks tugev hääl globaalsel tasandil ning et

meie poliitika aitaks maailma vaeseimatel riikidel edasi areneda.

Meie kanda oli võtmeroll kodanike põhiõiguste harta

koostamisel, mis on ELi põhiseaduse projekti

lahutamatuks osaks. Me täidame ka edaspidi olulist

rolli Euroopa Liidu tuleviku kujundamises ning ELi

2004. aasta laienemise õnnestumises.

Saamaks lisateavet meie organisatsiooni, poliitika ning selle kohta,

kuidas me teie huvisid esindame, külastage meie kodulehekülge:

http://www.socialistgroup.org
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