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Een dag in het leven van …
Mark is 19 jaar oud. Zijn vriendin Anna komt uit Midden-Europa en studeert hier
dankzij het Erasmus-programma. Zodra zij hun diploma’s op zak hebben, willen
zij door Europa gaan trekken.

Het doel van dit verhaal is om u te vertellen over hun dagelijks leven en dat van
hun vrienden en bekenden, en om u te informeren over de voordelen die door de
Europese Unie, het Europees Parlement en in het bijzonder de Fractie van de
Partij van de Europese Sociaal-democraten zijn teweeggebracht.
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Schoner water
Om de hoeveelheid schadelijke stoffen in het door ons gebruikte water te
beperken, nam de Europese Unie (EU) in 1980 een wet aan die in alle lidstaten
van de EU dezelfde normen voor de kwaliteit van het water instelde. De wet
wordt voortdurend versterkt om rekening te houden met nieuwe
wetenschappelijke ontwikkelingen en om de niveaus van gezondheid en
waterveiligheid te verbeteren (inclusief voor zwem- en rivierwater). Goede
kwaliteit van het water is al geruime tijd een doel van de Europese Sociaal-
democraten. Waarheen u in de EU ook reist, u kunt nu gerust zijn dat het water
dat u gebruikt altijd veilig is.

Veiligere cosmetica 
Net als het geval is bij de juridisch bindende veiligheidsnormen voor water,
garandeert ook de Europese wet inzake cosmetica dat de tandpasta, shampoo
en andere door ons gebruikte cosmetica veilig zijn, ongeacht de plaats in de EU
waar we ze kopen.
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Gevarieerder en veiliger voedsel
Veel van het voedsel dat wij eten, komt uit andere EU-staten. Door de openstelling
van de grenzen binnen de Unie maakte de EU het mogelijk tal van verse
voedingsmiddelen en zuivelproducten sneller naar andere staten binnen de Unie te
vervoeren. Hierdoor hebben de consumenten toegang tot een grotere keuze en
betere prijzen. De schappen in onze supermarkten liggen vol met een rijke selectie
aan producten tegen een redelijke prijs. Al het voedsel dat wij eten voldoet aan de
Europese veiligheidsnormen. De Europese Sociaal-democraten hebben er hard
voor gevochten om kwaliteit af te dwingen in de landbouw en om de veiligheid van
landbouwproducten te garanderen door de gebruikte hoeveelheid pesticiden te
verlagen. Ook hebben de Europese Sociaal-democraten ertoe bijgedragen dat de
landbouwgrond in Europa goed gereglementeerd wordt met het oog op de
bescherming van het milieu en komt er dankzij hun interventie een nieuwe Europese
Autoriteit voor Voedselveiligheid om de belangen van de Europese consumenten te
beschermen. Ten aanzien van genetisch gemodificeerd voedsel (GMO’s) streven de
Europese Sociaal-democraten naar een evenwicht tussen wetenschappelijke
innovatie, het recht van de consument op veilig voedsel, keuzevrijheid en een
gezond milieu.
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Verbetering openbaar vervoer 
Aan de hand van onderzoek en met steun van de Structuurfondsen helpt de EU
het openbaar vervoer verbeteren in grote en kleine steden en lokale
gemeenschappen in heel Europa. Haar doel is openbaarvervoersnetwerken op
te zetten die veilig, efficiënt en betaalbaar zijn en die voldoen aan de behoeften
van de Europese burgers. Verbindingen leggen tussen de verschillende
vervoerswijzen is een topprioriteit en daarom werken de Europese Sociaal-
democraten nauw met passagiersverenigingen en openbaarvervoersbedrijven
samen om wetten door te voeren die het openbaar vervoer toegankelijker maken
voor mensen met een handicap, ouderen en ouders met kinderwagens.

Veiligere wegen en voertuigen 
De Europese Sociaal-democraten hebben een beslissende rol gespeeld bij de
invoering van communautaire wetgeving om de veiligheid op alle Europese
wegen te verbeteren. Enkele voorbeelden zijn de wetten voor een veiliger
ontwerp van auto’s, de nieuwe wetgeving inzake veiligheidsriemen in
schoolbussen, strenge controle op vermoeide vrachtwagen- en buschauffeurs
en communautaire regels voor dronkenschap achter het stuur.
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Onderwijs en opleiding
De Europese Sociaal-democraten zijn ervan overtuigd dat onderwijs de sleutel
is in ons streven naar volledige werkgelegenheid in Europa. De EU investeert in
onderwijs middels verscheidene opleidingsschema’s om werklozen opnieuw aan
het werk te krijgen en de werkloosheid terug te dringen, evenals
beroepsopleidingen om werknemers om te scholen en erop toe te zien dat
Europese bedrijven de technologische vooruitgang kunnen bijhouden.

Bevordering mobiliteit van studenten
Om de burgers inzicht in andere culturen te verschaffen, heeft de EU de culturele
en taalkundige uitwisselingsprogramma’s Erasmus en Comenius opgezet.
Erasmus biedt Europese universiteitsstudenten de gelegenheid een deel van hun
opleiding in een ander Europees land door te brengen, en Comenius
concentreert zich op banden en uitwisselingen tussen jongere leerlingen uit
verschillende landen.
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Uitbreiding van de Europese Unie
De EU is in constante ontwikkeling. De gemeenschap van zes in de jaren ‘50 zal
in 2004 uitgroeien tot een unie van 25 lidstaten* met 450 miljoen burgers en 20
officiële talen. Uitbreiding houdt niet alleen in dat de democratie over het hele
Europese continent verder verankerd raakt, maar stimuleert ook de handel en
economische groei. Volgens de Europese Sociaal-democraten zal de uitbreiding
en vereniging van Europa een ruimte van vrede, stabiliteit en welvaart tot stand
brengen op een continent dat in het verleden maar al te vaak in oorlog was.

* De 10 nieuwe lidstaten zijn Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië,
Slowakije, Hongarije, Slovenië, Malta en Cyprus.

Eenvoudiger en veiliger on line boeken 
van vakanties

Dankzij de Europese investeringen in internettechnologie is het voor veel mensen in
Europa tegenwoordig gemakkelijker om in het buitenland vakantie te vieren en om
deze vakanties on line te boeken. Bovendien boden de Europese concurrentieregels
en de openstelling van de Europese markt het publiek toegang tot goedkopere
vliegreizen. De Europese Sociaal-democraten hebben ervoor gelobbyd dat de
prijzen omlaag en de kwaliteit omhoog gingen, met een nieuwe EU-wetgeving die
vliegtuigpassagiers garandeert dat zij bij annulering of vertraging van hun vlucht hun
geld terug krijgen, en maatregelen tegen bedrog met timeshareprogramma’s, met de
garantie dat de slachtoffers hun geld terug krijgen.
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Bekwame mensen en een competitieve economie
IT-vaardigheden zijn in de hedendaagse informatiemaatschappij van essentieel
belang en daarom draagt de EU tot een competitieve en dynamische
kenniseconomie bij met initiatieven als e-Learning en levenslang leren die het
onderwijs moeten omvormen. Dit is een topprioriteit voor de Europese Sociaal-
democraten, die vastbesloten zijn om achtergestelde groepen toegang te geven
tot onderwijs, met speciale nadruk op IT. De EU riep 1996 uit tot het Jaar voor
‘onderwijs en scholing tijdens het gehele leven’; 2003 tot het Jaar van personen
met een handicap; en 2004 tot het Jaar van opvoeding door sport.
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Regionaal herstel
De EU biedt regio’s met economische en sociale moeilijkheden actieve steun
aan de hand van een aantal ‘Structuurfondsen’ voor de financiering van
projecten die op lange termijn economische ontwikkeling moeten brengen en
een oplossing moeten bieden voor sociale problemen als werkloosheid en
gebrek aan vaardigheden. Deze financiering is beschikbaar voor de regio’s van
huidige EU-lidstaten en toetredende landen. De Europese Sociaal-democraten
werken nauw met de regionale en lokale autoriteiten samen om erop toe te zien
dat de Structuurfondsen altijd aan huidige en toekomstige behoeften voldoen.

Veiligere zeeën
De Europese Sociaal-democraten zijn voortdurend in de weer voor de veiligheid
van schepen die goederen en veerboten die mensen vervoeren over de wateren van
de EU. Toen de olietanker Prestige voor de kust van Galicië zonk, riepen de
Europese Sociaal-democraten op tot een volwaardig onderzoek en een verbod op
enkelwandige olietankers in communautaire wateren. Ook hadden zij succes met
het verbeteren van de veiligheid op veerboten en de passagierslijsten die
veerbootmaatschappijen moeten bijhouden.
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Rechten op het werk
Verscheidene Europese wetten voorkomen dat werknemers geëxploiteerd
worden. Enkele voorbeelden: gelijke rechten voor deeltijdwerknemers, een
maximum aantal uren dat een persoon gevraagd mag worden te werken, alsook
recht op betaald verlof. De Europese Sociaal-democraten hebben er hard aan
gewerkt om deze rechten veilig te stellen waarvan nu alle EU-burgers profiteren. 

Kopen via het internet
De gemeenschappelijke EU-markt brengt heel wat voordelen, zoals lagere
prijzen dankzij grotere concurrentie. En de internettechnologie biedt nog meer
voordelen, doordat zij bedrijven in de gelegenheid stelt hun producten over het
internet te verkopen en zo op bedrijfskosten te besparen. Ook de consumenten
kunnen on line winkelen en betalen, en de Europese Sociaal-democraten zetten
zich in voor veilige internettransacties en voor handhaving van de rechten van on
line consumenten.
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Veiliger werkplaatsen
Een veilige werkomgeving is voor werknemers van fundamenteel belang. De
Europese Unie heeft strenge wettelijke beperkingen gesteld aan de blootstelling
van werknemers in alle industrietakken aan bepaalde geluidsniveaus en hun
blootstelling aan asbest en zware trillingen door machines. De Europese
Sociaal-democraten hebben aanzienlijk bijgedragen tot een grotere
bescherming tegen gezondheidsrisico’s op de werkplaats.

Betrokkenheid van werknemers bij 
de besluitvorming van ondernemingen

Er bestaan gemeenschappelijke EU-regels om de werknemers op de interne
markt een eerlijk werkterrein te bieden, zoals bijvoorbeeld het recht om te
worden ingelicht en geraadpleegd omtrent ingrijpende beslissingen van de
onderneming die hen persoonlijk aangaan. 

Gelijke kansen voor vrouwen en mannen
De EU heeft maatregelen genomen om gelijke kansen voor vrouwen en mannen te
bevorderen. De Europese wetgeving garandeert gelijk loon voor gelijk werk, gelijke
rechten voor deeltijdwerknemers, moederschapsrechten en ouderschapsverlof,
verbiedt discriminatie bij pensioenen, verzekert gelijke toegang tot banen en
opleidingen en bevordert een gelijke rol in het besluitvormingsproces. De
Europese Sociaal-democraten zijn ervan overtuigd dat de gelijke deelname van
vrouwen in alle aspecten van de samenleving een vereiste is voor de democratie
en een stuwende kracht voor de vooruitgang.
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Openbare voorzieningen voor iedereen 
Onder druk van de Europese Sociaal-democraten zijn maatregelen getroffen om
te garanderen dat de openbare voorzieningen die alle burgers ten goede komen
– zoals elektriciteit, gas en water, postdiensten, enz. – worden opgenomen in de
wetteksten waaraan de EU en haar gemeenschappelijke markt zijn
onderworpen. De garantie van openbare voorzieningen vormt de kern van de
inspanningen van de Europese Sociaal-democraten voor een Europees sociaal
model gebaseerd op solidariteit en sociale cohesie.    

Mobiele telefoons
Toen de mobiele telefoonindustrie in de jaren ’80 van de grond kwam, stelde de
EU één enkele norm in voor alle mobiele telefoons. Deze norm, bekend als GSM
(Global System for Mobile Telecommunications), is één van de grote successen
van de EU. Tegenwoordig bezit zo’n 75% van alle EU-burgers een mobiele
telefoon, en enkele van de grootste fabrikanten van mobiele telefoons zijn
Europese ondernemingen.
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Toegang tot gezondheidszorg
Waar in de Unie de EU-burgers zich ook bevinden, zij hebben recht op dezelfde
gezondheidsdiensten als de burgers in de betreffende regio. Al wat zij nodig
hebben is een E111-formulier, om te bewijzen dat zij in aanmerking komen. De
Europese Sociaal-democraten hebben tevens hard gevochten voor het recht van
de EU-burgers op juridische bijstand in hun eigen taal indien zij een ongeval
zouden krijgen tijdens hun reis in een ander land van de EU.

Nieuwe vaardigheden
Om werkloze burgers terug op de arbeidsmarkt te krijgen, heeft de EU
opleidingsprogramma’s opgezet die werklozen nieuwe vaardigheden
verschaffen. Via deze programma’s hoopt de EU tegen 2010 zo’n 20 miljoen
nieuwe banen te scheppen.
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Verbetering van ons milieu
Al sinds de jaren ’70 werkt de EU aan een hoog niveau van milieubescherming,
resulterend in schonere lucht, een verbod op loodhoudende benzine, schonere
stranden, een veiligere industrie en meer recycling. Het gevolg hiervan is dat het
aantal vuilstortplaatsen in de Unie is afgenomen. De Europese Sociaal-
democraten zijn van mening dat een gezond milieu een recht van de burgers is
en zij streven er dan ook naar om toekomstige generaties een goed beschermd
milieu na te laten.    
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De Europese Unie in de wereld
In 1999 besloten de EU-landen een gemeenschappelijk buitenlands beleid vast te
stellen om hen een krachtiger stem op het internationale toneel te geven en
moderne bedreigingen als terrorisme en de verspreiding van massa-
vernietigingswapens aan te pakken. De Europese Sociaal-democraten staan
achter nucleaire ontwapening en zij steunen de maatregelen om de verkoop van
chemische en biologische wapens, mijnen, kleine wapens en ballistische raketten
tegen te gaan. Ook steunen de Europese Sociaal-democraten sancties voor
landen die de mensenrechten schenden en wordt er een gemeenschappelijk
asielsysteem ingevoerd om mensen die uit dergelijke landen vluchten een eerlijke
behandeling te geven. De EU heeft een lange geschiedenis van financiële steun
voor armoedebestrijdende projecten in ontwikkelingslanden die de
mensenrechten respecteren, democratische beginselen naleven en de
rechtsstaat en het principe van een goed bestuur bevorderen.
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Europees voetbal en TV
Het staat de voetbalclubs en andere sportverenigingen sinds het Bosman-arrest
van het Hof van Justitie vrij om zoveel spelers uit andere EU-staten op te stellen
als zij maar willen, naar analogie met de regels die de EU-burgers toestaan in elk
EU-land van hun keuze te werken, met dezelfde rechten als lokale werknemers.
Ook ziet de Europese wetgeving erop toe dat grote sportevenementen in de EU
vrij worden uitgezonden. 

De uitdaging van het millennium
De eerste uitdaging voor Europa was het bewaren van vrede en wederopbouw
na de oorlog. In de jaren ’80 was het de verwezenlijking van de interne markt en
in de jaren ’90 de eenheidsmunt. Nu is de uitdaging de uitbreiding van de
Europese Unie op zo’n manier dat de vrede, de stabiliteit en de welvaart van
iedereen wordt bestendigd. De uitbreiding is een buitenkans voor de EU,
waarvoor de Europese Sociaal-democraten actief hebben gestreden, in nauwe
samenwerking met de Sociaal-democraten uit de toetredende landen teneinde
ook hun burgers te kunnen vertegenwoordigen. 
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Hoe beïnvloedt de Europese Unie u persoonlijk?
Dit verhaal toont slechts enkele van de manieren waarop de Europese Unie 
ons dagelijks leven beïnvloedt. In elk van de EU-lidstaten is een bureau van 
het Europees Parlement en de Commissie gevestigd waar u terecht kunt 
voor verdere inlichtingen, evenals op de websites van het Parlement en de
Commissie: 

http://europa.eu.int
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C O N TA C TA D R E S

Fractie van de Partij 

van de Europese Sociaaldemocraten 

Europees Parlement

Wiertzstraat 

B-1047 Brussel

3 +32 (0)2 284 14 40

T pesgroup@europarl.eu.int

Wie zijn wij? 
Het Europees Parlement is de directe vertegenwoordiger van de belangen

van alle burgers in de Europese Unie. De leden van het Parlement worden

elke vijf jaar rechtstreeks gekozen en behoren tot politieke fracties, 

zoals de Parlementaire Fractie van de Partij van de Europese

Sociaaldemocraten. 

Onze prioriteiten zijn:

– de opname van werkgelegenheid en sociale aspecten in het

economisch beleid; 

– de bevordering van een gezonder en duurzamer milieu; 

– de vorming van een Europese ruimte van vrede, vrijheid, veiligheid

en rechtvaardigheid; 

– de verzekering dat Europa een krachtige stem heeft op

wereldniveau en dat ons beleid de ontwikkeling in de armste

landen van de wereld stimuleert. 

Wij speelden een sleutelrol bij de opstelling van het

Handvest van de grondrechten van de EU, dat is

opgenomen in het voorstel voor een Europese

Grondwet, en zullen ook in de toekomst een

volwaardige rol blijven spelen bij de werkzaamheden

om de Europese Unie van morgen vorm te geven en

van de uitbreiding in 2004 een succes te maken.

Verdere informatie over onze organisatie, ons beleid en hoe wij u

vertegenwoordigen, vindt u op onze website: 

http://www.socialistgroup.org
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