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En dag i livet …
Mark är 19 år. Hans flickvän Anna är från Centraleuropa och kom hit för att

studera tack vare Erasmusprogrammet. När de har tagit examen planerar de att

resa runt i Europa.

Det här är historien om deras vardag och hur livet ser ut för deras vänner och

bekanta. Vi vill visa fördelarna med Europeiska unionen, Europaparlamentet och

särskilt Europeiska socialdemokratiska partiets grupp i parlamentet.
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Renare vatten
För att minska mängden skadliga ämnen i det vatten vi använder antog Europeiska

unionen 1980 en lag som innebär att alla medlemsstater i EU för första gången fick

samma kvalitetsstandarder för vatten. Denna lag skärps kontinuerligt med hänsyn

till den vetenskapliga utvecklingen och för att förbättra nivåerna för hälsa och

vattensäkerhet (detta gäller även badvatten och vattnet i floder). God vattenkvalitet

har länge varit ett mål för de europeiska socialdemokraterna. Vart du än reser i

Europa kan du vara säker på att vattnet du använder är säkert.

Säkrare kosmetika 
Vi har alltså rättsligt bindande säkerhetsstandarder för vatten, men också EU:s

lag om kosmetiska produkter. Den garanterar att tandkräm, schampo och andra

hygieniska medel vi använder är säkra, oavsett var i EU vi köper dem.
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Mer varierad och säkrare mat
Mycket av det vi äter kommer från ett annat land i EU. Genom att öppna gränserna

inom unionen har EU möjliggjort snabbare transporter av många färska

livsmedelsprodukter och mejeriprodukter till unionens alla länder. Konsumenterna

får därmed större valmöjligheter och lägre priser. Hyllorna i våra affärer är nu fyllda

av utvalda gourmetprodukter, fast utan gourmetpriser. All mat vi äter uppfyller EU:s

säkerhetsstandarder. De europeiska socialdemokraterna har kämpat hårt för att

åstadkomma kvalitet inom jordbruket och för att garantera säkra

jordbruksprodukter, till exempel genom initiativ för att minska jordbrukarnas

användning av bekämpningsmedel. Europeiska socialdemokraterna har också

arbetat för en bra reglering av Europas åkerjordar, så att miljön skyddas. Och tack

vare våra insatser kommer unionens nya myndighet för livsmedelssäkerhet att

tillvarata EU-konsumenternas intressen. När det gäller genetiskt modifierade

livsmedel (GMO) vill de europeiska socialdemokraterna ha en jämvikt mellan

vetenskaplig innovation, konsumentens rätt till säkra livsmedel, valfrihet och en

hälsosam miljö.
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Bättre kollektiva transporter
Genom forskning och medel ur strukturfonderna hjälper EU till med att förbättra

de kollektiva transporterna i tätorter, städer och samhällen i hela Europa. Målet är

att bygga upp kollektiva transportnät som är säkra, effektiva och överkomliga i

pris, och som uppfyller EU-medborgarnas behov. En viktig prioritering är att

bygga länkar mellan olika transportsätt. Europeiska socialdemokraterna har

därför haft ett mycket nära samarbete med passagerargrupper och operatörer

inom kollektivtrafiken för att få igenom lagar som gör kollektiva transporter mer

tillgängliga för personer med funktionshinder, äldre och föräldrar med barnvagnar.

Säkrare vägar och fordon 
Europeiska socialdemokraterna har medverkat till att driva fram gemensamma

EU-bestämmelser för ökad vägsäkerhet på hela vår kontinent. Det handlar om

säkrare bilkonstruktioner, nya bälteslagar för skolbussar, hårdare tag mot trötta

lastbils- och bussförare samt EU-omfattande bestämmelser om rattfylleri.
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Utbildning och fortbildning
Europeiska socialdemokraterna anser att utbildning är nyckeln till vårt mål om

full sysselsättning i Europa. EU investerar i utbildning genom olika fortbildningar

för att hjälpa människor tillbaka till ett arbete och minska arbetslösheten, och

genom yrkesutbildningsprogram för att omskola arbetstagare och genom att se

till att europeiska företag håller jämn takt med den tekniska utvecklingen.

Främja rörligheten bland studenter
För att hjälpa människor att förstå andra kulturer har EU utvecklat programmen

Erasmus och Comenius för kultur- och språkutbyte. Erasmus ger studenter vid

europeiska universitet möjlighet att genomföra en del av sin utbildning i ett annat

europeiskt land, och Comenius är inriktat på kontakter och utbyten mellan

skolelever från olika länder.
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Utvidgningen av Europeiska unionen
EU utvecklas hela tiden. En gemenskap med sex medlemmar på 1950-talet har

vuxit till en union med 25 medlemsstater* från och med 2004, med 450 miljoner

medborgare och 20 officiella språk. Utvidgningen befäster demokratin på hela

den europeiska kontinenten och främjar handel och ekonomiskt tillväxt. Enligt de

europeiska socialdemokraterna kommer EU:s utvidgning och Europas

återförening att skapa ett område med fred, stabilitet och välstånd i en världsdel

som tidigare präglades av oförsonlighet.

* De tio nya medlemsstaterna är Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien,

Slovakien, Ungern, Slovenien, Malta och Cypern.

Enklare och tryggare att boka semestern på nätet
EU:s investeringar i Internetteknik gör det enklare för många människor i Europa

att semestra utomlands och göra bokningar på nätet. EU:s konkurrensregler och

avreglering av marknaden har också gjort flygresandet billigare. Europeiska

socialdemokraterna har utövat påtryckningar för att säkra höjda standarder när

priserna går ner. Några exempel är nya EU-lagar som innebär pengarna tillbaka

för flygpassagerare som drabbats av inställda eller försenade flyg och EU:s

kraftåtgärder mot bedrägerier i samband med andelsägande, med garanterade

gottgörelser för de drabbade.
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Kunniga människor och 
en konkurrenskraftig ekonomi

IT-kunskaper är avgörande i dagens informationssamhälle. EU har åtagit sig att

bygga upp en konkurrenskraftig och dynamisk kunskapsbaserad ekonomi med

utbildningsinitiativ som e-Learning och livslångt lärande, i syfte att förändra

utbildningen i grunden. Detta är de europeiska socialdemokraternas topprioritering.

Vi är fast beslutna att ge missgynnade grupper tillgång till utbildning, med särskild

tonvikt på IT. EU beslutade att göra 1996 till Europeiska året för livslångt lärande;

2003 till Europeiska handikappåret och 2004 till Europeiska året för utbildning

genom idrott.
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Regional förnyelse
EU hjälper aktivt regioner med ekonomiska och sociala svårigheter genom en

rad strukturfonder. Syftet är att finansiera projekt som är inriktade på att

generera långsiktig ekonomisk utveckling, lösa sociala problem som

arbetslöshet och ta itu med brist på kompetens. Ett antal regioner i EU:s

nuvarande medlemsstater och i kandidatländerna kan få finansiellt stöd.

Europeiska socialdemokraterna arbetar nära med regionala och lokala

myndigheter för att se till att strukturfonderna utvecklas enligt dagens och

framtidens behov.

Säkrare hav
Europeiska socialdemokraterna arbetar hela tiden för säkerheten ombord på

godsfartyg och passagerarfärjor i EU:s vatten. När oljetankern Prestige sjönk

utanför Galiciens kust krävde de europeiska socialdemokraterna en grundlig

utredning och ett förbud mot oljetankfartyg med enkelskrov i EU:s vatten. Vi har

också nått framgång när det gäller ökad säkerhet ombord på färjor och kravet på

att färjebolagen har passagerarlistor.
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Rättigheter i arbetet
Flera EU-lagar garanterar att arbetstagare inte utnyttjas. De handlar bland annat

om lika rättigheter för deltidsarbetande, högsta antal arbetstimmar och rätten till

betald semester. Europeiska socialdemokraterna har arbetat hårt för att trygga

dessa rättigheter, som nu omfattar alla EU-medborgare.

Att handla på Internet
EU:s inre marknad skapar många fördelar, till exempel lägre priser på grund av

ökad konkurrens. Internettekniken har medfört ännu fler fördelar genom att

företag kan sälja sina produkter på Internet och sänka driftskostnaderna.

Konsumenterna kan i sin tur leta efter och betala för varor på nätet. Europeiska

socialdemokraterna arbetar för att garantera säkerhet vid Internettransaktioner

och bibehålla nätkonsumenternas rättigheter.
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Säkrare arbetsplatser
En säker arbetsmiljö är livsviktig för arbetstagarna. Europeiska unionen har fastställt

strikta gränser för alla arbetstagares exponering för vissa bullernivåer, asbest och

starka vibrationer från maskiner. Europeiska socialdemokraterna har gjort viktiga

insatser för att åstadkomma ett bättre skydd mot hälsorisker på arbetsplatsen.

Arbetstagares medverkan i företagets beslut
Det finns gemensamma EU-bestämmelser som garanterar lika och rättvisa

förutsättningar för arbetstagarna på den inre marknaden. Dessa bestämmelser

innefattar rätten till information och samråd om viktiga företagsbeslut som

påverkar de anställda.

Jämställdhet
EU har vidtagit åtgärder för att främja jämställdheten. EU:s lagar garanterar lika lön

för lika arbete, likvärdiga rättigheter för deltidsarbetande, förbud mot

diskriminering när det gäller pensioner, moderskapsförmåner, pappaledighet samt

lika tillgång till sysselsättning och utbildning. Unionen främjar dessutom jämlika

roller i beslutsprocessen. Europeiska socialdemokraterna anser att kvinnors

likvärdiga deltagande i alla delar av samhället är en förutsättning för demokratin

och en framstegskraft.
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Offentlig service för alla
Tack vare påtryckningar från Europeiska socialdemokraterna har bestämmelser

antagits som garanterar att offentliga tjänster av intresse för alla medborgare –

såsom elektricitet, gas- och vattenförsörjning och posttjänster – ska omfattas av

de rättsakter som styr EU och den inre marknaden. Garantin om allmännyttiga

tjänster är central i de europeiska socialdemokraternas ansträngningar för att

trygga en europeisk social modell baserad på solidaritet och social

sammanhållning.

Mobiltelefoner
När mobiltelefonindustrin tog fart på 1980-talet slog EU fast en gemensam

standard för mobiltelefoner. Denna standard, kallad GSM (Global System for

Mobile telecommunications) är en av EU:s största framgångar. I dag äger 75

procent av alla EU-medborgare en mobiltelefon, och några av de största

mobiltelefontillverkarna är europeiska företag.
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Tillgång till hälso- och sjukvård
Oavsett var en EU-medborgare befinner sig i unionen har han eller hon rätt till

samma hälso- och sjukvård som de lokalt bofasta medborgarna. Allt som

behövs är en E111-blankett som bevisar medborgarens rätt till vård. Europeiska

socialdemokraterna har stridit hårt för att EU-medborgare ska få rättshjälp på sitt

eget språk om de råkar ut för en olycka under en resa i ett annat EU-land.

Att ge människor ny kompetens
För att hjälpa människor tillbaka till arbetsmarknaden har EU utformat

fortbildningsprogram för att ge arbetslösa nya färdigheter. Med dessa program

hoppas EU på att ha skapat ca 20 miljoner nya arbetstillfällen senast 2010.
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Att förbättra vår miljö
Sedan 1970-talet har EU främjat en hög miljöskyddsnivå. Vi har fått renare luft,

förbud mot blyhaltig bensin, renare stränder, säkrare industrier och ökad

återvinning, vilket har minskat antalet soptippar i unionen. Europeiska

socialdemokraterna anser att en sund miljö är en medborgerlig rättighet och

arbetar aktivt för att ge framtida generationer en väl bevarad miljö.
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Europeiska unionen i världen
År 1999 beslutade EU-länderna att upprätta en gemensam utrikespolitik för att skaffa

sig en starkare röst på den internationella arenan och angripa moderna hot som

terrorism och spridning av massförstörelsevapen. Europeiska socialdemokraterna

stöder nedrustningen av kärnvapen och åtgärderna för att motarbeta försäljning av

kemiska och biologiska vapen, minor, lätta vapen och ballistiska robotar. De

europeiska socialdemokraterna stöder också sanktioner mot länder som kränker de

mänskliga rättigheterna. Nu utvecklas också ett gemensamt asylsystem för att

garantera lika behandling av människor som flyr från sådana länder. EU har länge

gett ekonomiskt stöd till projekt för fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer som

respekterar mänskliga rättigheter, följer demokratiska principer samt främjar

rättsstaten och goda styrelseformer.
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Europeisk fotboll och TV
Efter EG-domstolens Bosmandom är fotbollsklubbar och andra idrottsklubbar

nu fria att ta in hur många spelare som helst från andra EU-länder. Domen följer

de bestämmelser som tillåter alla EU-medborgare att arbeta i ett annat EU-land

med samma rättigheter som de arbetstagare som bor i det landet. EU-rätten

garanterar också att viktiga idrottsevenemang i EU kan ses av den breda

allmänheten utan extra kostnader.

Årtusendets utmaning
Gemenskapens första utmaning var att bevara freden och återuppbyggnaden

efter kriget. Under 1980-talet var det att bygga upp den inre marknaden. Och

under 1990-talet var det att skapa en gemensam valuta. Nu är utmaningen att

utvidga EU för att skapa stabilitet, fred och välstånd för alla. Utvidgningen är en

fantastisk möjlighet för EU som Europeiska socialdemokraterna har främjat

aktivt i nära samarbete med kandidatländernas socialdemokrater för att föra alla

socialdemokratiska väljares talan.
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Hur påverkar Europeiska unionen dig?
Denna berättelse visar bara några aspekter på hur Europeiska unionen påverkar

vår vardag. I varje EU-land har Europaparlamentet och kommissionen ett kontor

som du kan kontakta för att få mer information. Du kan också besöka

parlamentets och kommissionens webbplatser: 

http://europa.eu.int
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K O N TA K T U P P G I F T E R

De Europeiska 

Socialdemokraternas 

Parlamentsgrupp

Europaparlamentet

Rue Wiertz 

B-1047 Bryssel

3 +32 (0)2 284 14 40

T pesgroup@europarl.eu.int

Vilka är vi?
Europaparlamentet är en direkt företrädare för EU-medborgarnas

intressen. Ledamöterna i parlamentet väljs i direktval vart femte år och

tillhör politiska grupper, till exempel Europeiska socialdemokratiska

partiets grupp. 

Våra prioriteringar är att

– införliva sysselsättning och sociala frågor med den ekonomiska politiken,

– främja en sundare och hållbar miljö,

– skapa ett europeiskt område med fred, frihet, säkerhet och rättvisa,

– se till att EU får en stark röst på global nivå och att vår politik främjar

utvecklingen i världens fattigaste länder.

Vi hade en nyckelroll i arbetet med stadgan om de

grundläggande rättigheterna, som har införlivats

med utkastet till en konstitution för EU. Vi kommer

att spela en fullvärdig roll i det fortsatta arbetet med

att forma framtidens europeiska union och att göra

2004 års utvidgning till en framgång.

För att få mer information om vår organisation, 

politik och hur vi företräder dig, 

besök gärna vår webbplats: http://www.socialistgroup.org
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