
U

Moje życie 
Europejczyka

KLUB PARLAMENTARNY 

PARTII EUROPEJSKICH SOCJALISTÓW



0
2

U

Dzień z życia ...
Mark ma 19 lat. Jego dziewczyna Anna pochodzi z Europy Środkowej i
przyjechała studiować w ramach Programu Erasmus. Po uzyskaniu dyplomów
oboje planują podróżować po Europie.

Przedstawiana historia pokazuje ich codzienne życie, życie przyjaciół i znajomych,
oraz korzyści jakie ze sobą niesie Unia Europejska, Parlament Europejski, a w
szczególności klub parlamentarny Partii Europejskich Socjalistów.
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Czystsza woda
W celu ograniczenia ilości szkodliwych substancji znajdujących się w wodzie,
którą używamy, Unia Europejska (UE) przyjęła w 1980 r. przepisy ustanawiające
te same normy jakości we wszystkich państwach członkowskich UE. Przepisy te
są stale udoskonalane, w celu uwzględnienia najnowszych wyników badań
naukowych i poprawy norm dotyczących zdrowia oraz jakości wody (włączając
wodę w kąpieliskach i rzekach). Zapewnienie wody o dobrej jakości od dawna
stanowi jeden z celów Europejskich Socjalistów. Gdziekolwiek podróżujecie na
terenie UE, możecie być pewni, że woda, z której korzystacie jest bezpieczna.

Bezpieczniejsze kosmetyki 
Podobnie jak w przypadku prawnie wiążących norm jakości wody, europejskie
prawo dotyczące kosmetyków zapewnia, że pasta do zębów, szampon i inne
kosmetyki są bezpieczne, bez względu na to, gdzie nabywamy je na terenie UE.
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Większa różnorodność i bezpieczniejsze 
produkty spożywcze

Liczne produkty spożywcze, z których korzystamy, pochodzą z innych państw UE.
Otwarcie granic w ramach Unii, umożliwiło szybszy transport świeżej żywności i
produktów mlecznych do różnych państw Unii. Dzięki temu konsumenci uzyskują
większy wybór i korzystniejsze ceny. Półki w naszych supermarketach uginają się
od bogatego asortymentu wyśmienitych produktów, po niewygórowanych cenach.
Wszystkie produkty spożywcze spełniają normy bezpieczeństwa UE. Europejscy
Socjaliści od dawna dążyli do wprowadzenia norm jakości w rolnictwie, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa produktów rolnych, na przykład przez inicjatywę
zmierzającą do ograniczenia ilości pestycydów stosowanych w rolnictwie.
Europejscy Socjaliści dążyli również do wprowadzenia regulacji dotyczących
gruntów rolnych w Europie, mając na uwadze ochronę środowiska. W rezultacie
podjętych działań powstała Rada Bezpieczeństwa Żywności UE, broniąca
interesów konsumentów mieszkających na terenie UE. Europejscy Socjaliści
wypowiadają się również w sprawie żywności modyfikowanej genetycznie i dążą do
osiągnięcia równowagi między innowacjami naukowymi, prawem konsumentów do
bezpiecznej żywności, swobodą wyboru i czystym środowiskiem.
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Poprawa transportu publiczneg. 
Dzięki prowadzonym badaniom i wsparciu z funduszy strukturalnych, UE
przyczynia się do poprawy transportu publicznego w miastach i gminach w całej
Europie. Działania te mają na celu tworzenie sieci transportu publicznego, który
będzie bezpieczny, sprawny, niedrogi i odpowiadający potrzebom obywateli UE.
Priorytetem jest tworzenie powiązań między różnymi gałęziami transportu.
Europejscy Socjaliści współpracują ściśle z organizacjami reprezentującymi
pasażerów i operatorami transportu publicznego, w celu wdrożenia regulacji
prawnych przyczyniających się do poprawy dostępności transportu publicznego
dla osób niepełnosprawnych, osób w podeszłym wieku oraz rodziców
podróżujących z dziećmi w wózkach.

Bezpieczniejsze drogi i pojazdy 
Europejscy Socjaliści odegrali ważną rolę w kwestii wprowadzenia wspólnych
zasad UE regulujących bezpieczeństwo transportu drogowego na kontynencie.
Działania te obejmowały takie zagadnienia jak bezpieczniejsza konstrukcja
pojazdów, nowe regulacje dotyczące stosowania pasów bezpieczeństwa w
autobusach szkolnych, kary dla przysypiających kierowców ciężarówek i
autokarów oraz obowiązujące na terenie całej Europy przepisy dotyczące
prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu.
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Edukacja i szkolenia
Europejscy Socjaliści są przekonani, że edukacja jest kluczem do osiągnięcia celu,
jakim jest pełne zatrudnienie w Europie. UE inwestuje w edukację poprzez różne
programy szkoleniowe mające na celu przywrócenie ludzi do czynnej pracy
zawodowej i ograniczenie bezrobocia, a także programy kształcenia zawodowego,
opracowane w celu przekwalifikowania pracowników i zapewnienia możliwości
wdrażania nowych technologii w europejskich przedsiębiorstwach.

Wspieranie mobilności studentów
Aby ułatwić poznanie innych kultur, UE realizuje programy wymiany kulturowej i
językowej, Erasmus i Comenius. Erasmus umożliwia studentom europejskich
uczelni kontynuację studiów w innym państwie europejskim, a Comenius
koncentruje się na kontaktach i wymianie uczniów szkół podstawowych i
średnich z różnych krajów. 
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Rozszerzenie Unii Europejskiej
UE podlega ciągłym zmianom. Wspólnota zaledwie sześciu państw powstała w
latach 50-tych ewoluowała, stając się od 2004 r. Unią 25 państw członkowskich*
o populacji 450 milionów obywateli, mówiących 20 oficjalnymi językami.
Rozszerzenie umacnia demokrację na Kontynencie Europejskim i przyczynia się
do rozwoju wymiany handlowej oraz wzrostu gospodarczego. Dla Europejskich
Socjalistów rozszerzenie UE i ponowne zjednoczenie Europy doprowadzi do
stworzenia obszaru pokoju, stabilności i dobrobytu na kontynencie, na którym w
przeszłości toczyły się liczne wojny.

* 10 nowych państw członkowskich: Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Republika

Czeska, Słowacja, Węgry, Słowenia, Malta i Cypr.

Łatwiejsze i bezpieczniejsze 
rezerwacje urlopów przez internet

Inwestycje UE w technologię internetową ułatwiają wielu osobom w Europie
spędzanie urlopów za granicą i dokonywanie rezerwacji przez internet. Zasady
konkurencji stosowane w UE oraz otwarcie rynku umożliwiło dostęp do tańszych
połączeń lotniczych. Europejscy Socjaliści lobowali na rzecz poprawy
standardów jakości, pomimo spadku cen. Ponadto wprowadzono regulacje UE,
gwarantujące zwrot pieniędzy za bilety w przypadku odwołania lub opóźnienia
lotów oraz pozwalające UE uporać się z problemem oszustwa polegającego na
wielokrotne sprzedawanie tych samych obiektów wczasowych (timesharing) i
zagwarantować rekompensaty dla osób poszkodowanych.
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Wykwalifikowane kadry i 
konkurencyjna gospodarka

Znajomość informatyki wydaje się nieodzowna w dzisiejszym społeczeństwie
informacyjnym. UE jest zdecydowana budować konkurencyjną i dynamiczną
gospodarkę opartą na wiedzy przez wdrażanie programów szkoleniowych takich
jak e-kształcenie i kształcenie ustawiczne, mające na celu zreformowanie sektora
edukacji. Działania te stanowią najważniejszy priorytet Partii Europejskich
Socjalistów, która dąży do zapewnienia grupom upośledzonym dostępu do
edukacji, w szczególności technologii internetowej (IT). Unia ogłosiła rok 1996
rokiem kształcenia ustawicznego; rok 2003 rokiem osób niepełnosprawnych; a rok
2004 rokiem edukacji przez sport.
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Rozwój regionalny
UE aktywnie wspiera regiony borykające się z problemami gospodarczymi i
społecznymi poprzez szereg „Funduszy Strukturalnych” finansujących projekty,
które przyczyniają się do długofalowego rozwoju gospodarczego i rozwiązania
problemów społecznych, takich jak bezrobocie czy brak wykwalifikowanych
kadr pracowniczych. Środki dostępne są dla obecnych państw członkowskich
UE oraz państw kandydujących. Europejscy Socjaliści ściśle współpracują z
władzami regionalnymi i lokalnymi, aby zapewnić dalszy rozwój Funduszy
Strukturalnych zgodny z bieżącymi i przyszłymi potrzebami.

Bezpieczniejsze morza
Europejscy Socjaliści nieustannie promują bezpieczeństwo towarowe i pasażerskie
transportu morskiego na wodach UE. Gdy tankowiec Prestige zatonął u wybrzeży
Galicji, Europejscy Socjaliści zażądali przeprowadzenia pełnego śledztwa oraz
wprowadzenia zakazu żeglugi tankowcówo pojedynczym poszyciu kadłuba na
wodach UE, a także odnieśli sukces w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
żeglugi promowej oraz rejestru pasażerów, który musi być prowadzony przez
przewoźników promowych.
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Prawa pracowników
Szereg regulacji europejskich zajmuje się ochroną ludzi pracy przed
wykorzystywaniem, obejmując takie kwestie jak równe prawa dla pracowników
pracujących w niepełnym wymiarze godzin, maksymalna dopuszczalna liczba
godzin pracy oraz prawo do płatnych urlopów. Europejscy Socjaliści czynili
znaczne wysiłki na rzecz wprowadzenia praw, z których obecnie mogą korzystać
wszyscy obywatele UE. 

Zakupy w internecie
Jednolity rynek UE niesie ze sobą szereg korzyści, takich jak niższe ceny dzięki
większej konkurencji. Dalsze korzyści przyniosło wprowadzenie technologii
internetowej, co umożliwiło przedsiębiorstwom sprzedaż produktów przez
internet i ograniczenie bieżących kosztów. Podobnie konsumenci mogą
dokonywać zakupów i płacić za zakupione towary przez internet. Europejscy
Socjaliści działają na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa transakcji zawieranych
za pośrednictwem internetu i utrzymania praw konsumentów dokonujących tego
typu zakupów.
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Bezpieczniejsze miejsca pracy
Bezpieczne środowisko pracy jest niezmiernie ważne dla pracowników. Unia
Europejska określiła surowe normy dopuszczalnych poziomów narażenia
pracowników we wszystkich sektorach przemysłu na takie czynniki jak hałas,
działanie azbestu czy wibracji pochodzących od maszyn. Europejscy Socjaliści
w znacznym stopniu przyczynili się do zapewnienia większej ochrony przed
zagrożeniami zdrowia występującymi w miejscu pracy.

Uczestnictwo pracowników w procesie 
decyzyjnym w przedsiębiorstwie 

W UE istnieją wspólne zasady, zapewniające pracownikom równe szanse
uczestniczenia we wspólnym rynku. Zasady te obejmują prawo do informacji i
konsultacji w przypadku ważnych decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwo,
mających wpływ na pracowników. 

Równość kobiet i mężczyzn 
UE wprowadziła rozwiązania zapewniające równość kobiet i mężczyzn. Regulacje
prawne UE gwarantują równość wynagrodzenia za tę samą pracę, równe prawa dla
pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, brak dyskryminacji w
dziedzinie emerytur, oraz prawo do urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego, równego
dostępu do miejsc pracy i szkoleń oraz wspierają równouprawnione uczestnictwo
w procesie decyzyjnym. Europejscy Socjaliści stoją na stanowisku, że zapewnienie
równouprawnionego uczestnictwa kobiet we wszystkich sferach życia społecznego
jest gwarantem demokracji i źródłem postępu.
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Powszechne usługi publiczne 
Dzięki naciskom Europejskich Socjalistów wprowadzono rozwiązania
gwarantujące, że powszechne usługi publiczne 

takie jak zaopatrzenie w prąd,
gaz i wodę, usługi pocztowe itd. 

 zostały ujęte w przepisach, które regulują
funkcjonowanie UE i wspólnego rynku. Zapewnienie dostępu do usług
publicznych stanowi zasadniczy cel działań Europejskich Socjalistów, które
gwarantują oparcie europejskiego modelu społecznego na zasadach
solidarności i spójności społecznej.  

Telefony komórkowe
Kiedy telefonia komórkowa zaczęła rozwijać się w latach 80-tych, UE
wprowadziła jednolity standard telefonów komórkowych. Standard ten, znany
pod nazwą GSM (Global System for Mobile telecommunications) jest jednym z
największych osiągnięć UE. Obecnie blisko 75% wszystkich obywateli UE
posiada telefony komórkowe, a jedni z największych producentów telefonów
komórkowych to firmy europejskie.
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Dostęp d. opieki zdrowotnej
Przebywając na terenie Unii obywatele UE mają zagwarantowany taki sam dostęp
do opieki zdrowotnej, jak mieszkańcy danego obszaru. Wystarczy posiadać
formularz E111, który stanowi dowód uprawniający do korzystania z opieki
zdrowotnej. Europejscy Socjaliści czynili również znaczne wysiłki na rzecz
zapewnienia obywatelom UE pomocy prawnej w ich własnym języku w przypadku
udziału w wypadkach w czasie podróży na terenie innego państwa UE.

Nowe kwalifikacje zawodowe
Aby umożliwić obywatelom ponowne wejście na rynek pracy, UE uruchomiła
szereg programów szkoleń zawodowych, nastawionych na zdobywanie nowych
kwalifikacji przez osoby pozostające bez pracy. UE ma nadzieję, że poprzez tego
typu programy uda się stworzyć 20 milionów nowych miejsc pracy do roku 2010.
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Poprawa stanu środowiska
Od lat 70-tych UE promuje wysokie standardy ochrony środowiska,
zapewniające czystsze powietrze, czystsze plaże, bezpieczniejszy przemysł,
większy stopień recyklingu, oraz zakazujące stosowania benzyny ołowiowej.
Działania te przyczyniły się do zmniejszenia liczby składowisk odpadów na
terenie Unii. Europejscy Socjaliści uważają, że obywatele mają prawo do
czystego środowiska i zdecydowanie działają na rzecz zapewnienia
odpowiedniego stanu środowiska przyszłym pokoleniom.
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Unia Europejska w świecie
W 1999 r. państwa UE podjęły decyzje o stworzeniu wspólnej polityki
zagranicznej, w celu zapewnienia większego znaczenia UE na arenie
międzynarodowej i możliwości uporania się z współczesnymi zagrożeniami,
takimi jak terroryzm i rozprzestrzenianie broni masowego rażenia. Europejscy
Socjaliści opowiadają się za rozbrojeniem nuklearnym i przeciwdziałaniem
handlu bronią chemiczną i biologiczną, minami, bronią palną, oraz rakietami
balistycznymi. Europejscy Socjaliści popierają również nakładanie sankcji na
państwa naruszające prawa człowieka oraz wprowadzenie wspólnego systemu
dla azylantów, zapewniającego równe traktowanie osób uciekających z tego
typu państw. UE od wielu lat finansuje projekty walki z ubóstwem w krajach
rozwijających się, które respektują prawa człowieka, wdrażają demokrację i
promują praworządność oraz zasady dobrego rządzenia.
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Europejski futbol i telewizja
Po decyzji Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Bosmana, kluby piłkarskie i
inne kluby sportowe mogą obecnie umieszczać na boisku dowolną liczbę
zawodników z innych państw UE, co stanowi wyraz prawa do podejmowania
pracy przez obywateli UE w dowolnym państwie Unii na tych samych zasadach
jak obywatele danego państwa. Prawo europejskie zapewnia również, że
obywatele UE nie mogą być obciążani dodatkowymi kosztami transmisji
telewizyjnych najważniejszych wydarzeń sportowych. 

Wyzwanie nowego tysiąclecia
Po wojnie najważniejszym wyzwaniem Europy było utrzymanie pokoju i
odbudowa ze zniszczeń wojennych. W latach 80-tych, wyzwaniem było
tworzenie wspólnego rynku, a w latach 90-tych wprowadzenie wspólnej waluty.
Obecnie wyzwaniem jest rozszerzenie UE i zapewnienie stabilności, pokoju i
dobrobytu dla wszystkich obywateli. Rozszerzenie jest ogromną szansą dla UE.
Europejscy Socjaliści aktywnie działają na rzecz rozszerzenia, podejmując ścisłą
współpracę z socjalistami z państw kandydujących, w celu reprezentowania
wszystkich wyborców. 
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W jaki sposób Unia Europejska 
wpływa na ciebie?

Przedstawione zagadnienia pokazują jedynie niektóre obszary wpływu Unii
Europejskiej na nasze codzienne życie. Biura Parlamentu Europejskiego i Komisji
znajdują się w każdym państwie UE i tam też można uzyskać dalsze informacje
lub skorzystać ze stron internetowych Parlamentu lub Komisji: 

http://europa.eu.int
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K O N TA K T

Klub Parlamentarny Partii 

Europejskich Socjalistów

European Parliament

Rue Wiertz 

B-1047 Brussels

3 +32 (0)2 284 14 40

T pesgroup@europarl.eu.int

Kim jesteśmy? 
Parlament Europejski reprezentuje bezpośrednio interesy obywateli Unii

Europejskiej. Deputowani Parlamentu wybierani są w wyborach

bezpośrednich co pięć lat i należą do grup politycznych, takich jak klub

parlamentarny Partii Europejskich Socjalistów. 

Do naszych priorytetów należą:

– ujęcie spraw zatrudnienia i polityki społecznej w polityce gospodarczej;

– promowanie zdrowszego i bardziej zrównoważonego środowiska; 

– tworzenie europejskiego obszaru pokoju, wolności, bezpieczeństwa

i sprawiedliwości; 

– zapewnienie Europie silnej pozycji na arenie międzynarodowej oraz

wdrażanie polityk wspierających rozwój w najuboższych krajach świata. 

Odegraliśmy zasadniczą rolę przy opracowywaniu

Karty Podstawowych Praw, zawartej w projekcie

Konstytucji UE. Nadal będziemy w pełni uczestniczyć

w pracach nad kształtowaniem Unii Europejskiej

przyszłości, a także przyczyniać się do powodzenia

nazbliższego rozszerzenia Unii w roku 2004.

Dalsze informacje na temat organizacji, programu oraz sposobów

reprezentowania naszych wyborców znajdują się na naszych stronach

internetowych: http://www.socialistgroup.org

P
L




