
Животът
В ЕВРОПА
ЕДИН ДЕН ОТ ЖИВОТА НА ЕДНО ЕВРОПЕЙСКО СЕМЕЙСТВО





Брошурата „Животът 
в Европа” има за цел 
да представи до каква
степен всекидневният 
ни живот е повлиян 
от решенията, взети 
от националните
правителствата и от
вашите представители 
в Европейския съюз.
Членовете на Социалистическата група

от Европейския парламент играят важна

роля в тези процеси.  Тук ще намерите

информация за това, което успяхме да

направим досега и какво планираме да

направим в бъдеще, за да подобрим

стандарта на живот на хората  

в Европа. Надяваме се, че тази

интересна и полезна информация ще 

ви заинтересува.



ХОСЕ

Бащата e 45-годишен и работи

от вкъщи като независим

преводач. Едновременно с това

в свободното си време, той

работи  като доброволец в

местно сдружение за

безработни младежи, които

работят върху преобразяването

на едно изоставено

пространство в природен

резерват. Първата му съпруга е

починала от рак, а Жаклин е

втората му съпруга.

Да се запознаем 
със семейството

ЖАКЛИН

Майката e 34-годишна и работи

в частна компания, чийто

пазарен дял се увеличи

благодарение на сътрудничество

с партньори от една от новите

страни членки. Компанията

внася органични продукти и

потребителски стоки в ЕС и

трябва да спазва различните

международни търговски норми.



ДАРЕК

Приятелят на Фернанда e 24-годишен,

от Полша, и се занимава с продажбата

на художествени предмети и

оригинални декорации от стъкло

произведени в неговата страна.  До

скоро той учеше в същия колеж като

Фернанда.

ФЕРНАНДА

Дъщерята на Хосе e 21-годишна и е в

инвалиден стол. В момента, тя съчетава

работата си в дизайнерски отдел на

голям магазин с обучението за стилист.

Многонационалната компания, за която

работи, трябва да се съобразява с

международните търговски норми. 

Има много приятели, с които обича да 

се среща, но предпочита да прекарва

свободното си време в компанията на

приятеля си  Дарек.

ФИЛИП

Cинът на Жаклин и Хосе e 3-годишен.

Радва се на всички неща, които се харесват

на едно дете на неговата възраст.



07:00  Рано сутринта
Хосе и Жаклин се приготвят за новия ден. Качеството на водата, с която се

къпят и сигурният произход на пастата за зъби и на другите продукти за

ежедневна употреба са гарантирани от законодателството на ЕС. 

Вода, вода навсякъде... 
но какво се прави, за да бъде тя годна за пиене?
От 1976 година досега, европейските закони подобриха качеството на плажната

линия на Европа. Европейските депутати социалисти подкрепиха измененията

на законите, които повишиха стандартите и подобриха информацията за

крайния потребител. Новите закони ще обхванат и континенталните води, като

езерата и реките, и ще влязат в сила до 2009 година. За да гарантират нейната

сигурност и чистота, евродепутатите социалисти съдействат и за

изработването на законите по отношение на  питейната вода.

Какво държите в шкафчето в банята? 
Козметичните и тоалетните продукти не трябва да съдържат вредни съставки.

Ние вярваме, че трябва да сте отлично запознати със съставките на вашата

паста за зъби или крема за лице, за да решите дали желаете да ги използвате

или не – факт от изключителна важност, ако сте чувствителен или алергичен

към определена съставка. За да се справят с този проблем, евродепутатите

социалисти работиха за създаването на европейски закон за козметичните

продукти. Ръководейки се от нуждата от безопасност, успяхме да изработим

закон, който постепенно да елиминира тестовете извършвани върху животни и

при първа възможност да ги замести с алтернативни тестове. В скоро време

тестването на козметичните продукти върху животните ще бъде абсолютно

забранено.



08:00  На закуска
Семейството се събира на закуска. Благодарение на системата  на етикетиране

и на мерките за сигурност на ЕС, те могат да имат доверие в качеството на

предпочитаните от тях хранителни продукти. Също така, нов закон ще позволи

да се премахне подвеждащото описание върху опаковките на хранителните

продукти. Потребителят ще получава информация за всички  хранителни

съставки, а не само за тази която производителя предпочита да спомене.

Гарантирано качество на хранителните 
продукти, от ‘фермата до чинията‘...
Спомняте ли си за новините относно ‘лудата крава’ и за пилетата, заразени с

диоксин? В апогея на кризата по ‘лудата крава’, социалистите от Европейския

парламент направиха анкета за установяване на причините и последиците от

кризата. Ние определихме проблема за безопасността на храните като

приоритетен за нас и поискахме нов подход, базиран върху здравето и

осведомеността на потребителите спрямо хранителната индустрия,

етикетирането и проследяването на храните. За да ни уверят, че тези критерии

са правилно приложени в целия Европейски съюз и, че хранителните продукти

от една страна изнесени в друга, не са вредни, Европейската законова рамка

изисква от правителствата да проверяват дали инспекциите и контрола са

правилно извършени.  Дори и хранителните продукти, произведени извън

Европейския съюз и след това внесени, трябва да спазват същите закони за

сигурност.  Производителите, трябва да изтеглят от пазара всички храни, за

хората или за животните, които представляват риск  за тяхното здраве.



09:00  На път към работа
Хосе казва довиждане на съпругата си Жаклин и на дъщеря си Фернанда. Завежда

сина си на детска градина. Европейският съюз подкрепя екологичния и безопасен

обществен транспорт и е за използването на безоловен бензин. 

По- безопасен и по-чист транспорт  
Енергията и необходимостта от постоянни източници на енергия са от обществен

интерес. Всички осъзнаха енергийната зависимост на Европа, за растежа на

цената на петрола и нарастването на  домашните сметки за отопление, както и за

нарастването на заплахите от глобално затопляне. Социалистическата група е

убедена, че разнообразяването на енергийните източници, може да ни помогне да

се  преборим с тези проблеми. Ние желаем както индустрията, така и домашните

потребители да използват по-ефективно енергията и да поддържат активно

икономичното използване на енергийните източници. Международните цели

трябва да бъдат постигнати. 

В Европейския съюз всяка година най-малко 40.000 души умират и приблизително

два милиона са ранените при пътно транспортни произшествия.  Човешката цена

на тези инциденти е неизмерима, а икономическите загуби, преки или косвени, се

изчисляват на 180 милиона € – приблизително 2% от вътрешния брутен продукт на

Съюза. Автомобилните катастрофи са най-честата причина за смърт при хората

под 45 години. Социалистите от Европейския парламент участват активно в

проекти, които работят за подобряването на пътната безопасност в Европа.

В настоящия момент икономиката има нужда от ефикасно функциониращи

транспортни мрежи. В Европа, между държавите членки, движението на стоки и

хора трябва да бъде бързо и безпроблемно, като се намалят до минимум щетите,

причинени на околната среда. Социалистите от Европейския парламент работят

активно за развитието на пътните транс-европейски мрежи. Транспортната
транс-европейска мрежа е един от съществен елемент за създаването на нови

работни места и за икономическия растеж в Европа.



10:00  На работа
Жаклин трябва да избере най-доброто решение за транспорт на стоките, които

нейната компания внася и продава.  Стоките, които влизат в ЕС, подлежат на

граничен контрол, независимо дали те пристигат по въздух, суша или вода. 

Внос, износ.  Безопасност по море.  
Европейският съюз е заобиколен от морета и океани. Двадесет и две държави

членки имат крайбрежни области и приблизително 90% от нашата външна

търговия и 40% от вътрешната се извършва по море. Повече от два милиарда

тона стока се товари и разтоварва годишно в пристанищата на ЕС. Индустриите

свързани с морски дейности допринасят за 3 до 5% от БВП на ЕС.

Крайбрежните райони общо допринасят за 40% от БВП на ЕС. В  ЕС три

милиона души работят в областта на корабостроенето, пристанищните

дейности, индустриалния риболов и услугите.  Морето играе голяма и важна

роля за европейската икономика и в същото време е ценен екологичен ресурс,

който трябва да опазваме на европейско и международно равнище.  За

съжаление, все още съществуват собственици на плавателни съдове, които

нарушават международните и европейски норми относно безопасността и

защитата на околната среда.  Социалистите от Европейския парламент водят

кампания за по-безопасно корабоплаване, за въвеждането на правилото

„замърсителят заплаща” и за изработването на правила обхващащи всички

аспекти на  морската безопасност.

Когато изпращате или получавате колет, купувате стоки с големи размери или

правите седмичните си покупки, ви остават много амбалажни отпадъци.

Социалистите от Европейския парламент искат да въведат разнообразни

стратегии за намаляване амбалажите и амбалажните отпадъци и да се увеличи

степента на тяхното рециклиране и повторното им използване.



11:00  На работа...
Хосе се връща вкъщи и работи на компютъра. За да позволи на хората да

работят вкъщи, изпълнявайки в същото време семейните си задължения, ЕС

подкрепя проектите за ‘работа от разстояние’.

Натиснете копчето... да работим online 
Възможността да работим вкъщи означава повече гъвкавост, специално за

тези, които трябва да съчетаят служебните със семейните си задължения. 

Социалистите от Европейския парламент пледират за общоевропейски закони,

регламентиращи така наречената ‘атипична’ работа, тъй като хората, които

имат плаващо работно време – например тези, които работят от вкъщи, също

трябва да се чувстват защитени в тяхната работа. 



12:00  На работа...
Фернанда проверява внесените платове за новата й модна колекция. За да завърши

образованието си по късно през годината, тя ще напише дипломната си работа,

разказвайки за професионалния опит натрупан в компанията, където работи.

Нови модели
За да могат европейците да учат и работят в други страни, е важно дипломите за

квалификация да бъдат признати и извън граница. С помощта на Социалистическата

група, ЕС подкрепя европейската програма за развитие и обучение през целия живот.  

Социалистическата група вярва, че най-ценното предимство на Европа е обучената и

квалифицирана работна ръка, способна на адаптация. За да сме сигурни, че

работната ръка в Европа е подготвена да реагира в случай на промяна, работихме за

увеличение на броя на програмите за квалификация и преквалификация,

концентрирайки се върху понятието за постоянно обучение.

Новата европейска програма за постоянно обучение, ще покрива училищата, висшите

образователни институции, програмите за професионално обучение и програмите за

обучение на възрастни, подчертавайки необходимостта от подвижност и  изучаване

на чужди езици.

27-те страни от ЕС говорят с един глас на международната търговска сцена.  Заедно,

държавите членки на ЕС представляват около 8% от населението на планетата, и

повече от една пета от международния търговски обмен – ЕС е най-голямата

икономическа общност в света.  Заедно, държавите членки имат много по-голямо

влияние върху международните търговски политики, отколкото ако действаха

поотделно. Социалистите от Европейския парламент са твърдо убедени, че

международната търговия ще съдейства за премахването на бедността. Това зависи

до голяма степен от нормите регулиращи търговските взаимоотношения и

евродепутатите социалисти отдавна се борят за международни норми, които да са

обвързани с правата на работниците, развитието и екологичното равновесие.



13:00  Още на работа...
По време на обяда Жаклин провежда среща, в която се представят частичните

ефекти на делокализиране на компанията.  Законодателството на ЕС

гарантира, че работниците имат правото да бъдат информирани. Редом с

колегите си, тя иска да разбере кои са тези решения в нейната работа.

Ангажирани при вземането на важни решения 
Социалистическата група е убедена, че работниците трябва да са

информирани за решенията, които засягат бъдещето на компанията и вярваме,

че един добър работодател трябва да се консултира с работниците си при

вземането на добри решения. Решенията, които вземат заедно, са по-

ефективни от наложените. В резултат на нарастващата интеграция на

вътрешния европейски пазар и на разпространението на дейностите на

компаниите по дължината на границата на Съюза, трябва да гарантираме, че

механизмът за консултиране и информиране функционира в тези граници. Ние

имахме важна роля в създаването на разбираеми правила, относно

консултирането и информирането на работниците.

Евродепутатите социалисти са убедени в баланса между нуждите на

индустрията и интересите на работниците. Ние не сме съгласни, че

увеличаването на продуктивността може да се постигне само чрез удължаване

на работното време на работниците и чрез намаляване на заплатите. Доказано

е, че по-кратко и гъвкаво работно време води също до нарастване на

продуктивността на работата. Правилата относно работното време са

направени, за да гарантират, че един работодател не може да иска от

работника си да работи определен период от време, без да има право на пауза



и на платени отпуски. Европейският парламент предложи наскоро да се

преразгледат правилата за работното време и сега се очаква отговор от

националните правителства. 

В много от сферите на обществения живот се наблюдава намаляване на

половото неравенство. Днешният свят не е светът, които познаваха нашите

баби и дядовци, както са несравними и възможностите, които има пред всеки

един от нас сега. Все още обаче, равният старт не е реалност за голяма част

от жените. Ако това се случи, то светът би изглеждал много по-различен. Един

свят, който всички желаем – в който всички имаме равни шансове в живота.

Една промяна не става от днес за утре, но социалистите от Европейския

парламент се борят за спиране на неравенството – например по отношение
на заплатите, където жените още печелят много по-малко, отколкото
мъжете за  същата работа.

Чувствали ли сте някога, че ви отказват дадена работа само поради вашата

раса, сексуална ориентация или неравностойно положение? Били ли сте

жертва на расова дискриминация или заплахи? Евродепутатите социалисти

работят съвместно с обществени групи, за да окажат натиск върху

правителствата от ЕС да приемат строги антидискриминационни закони в

Европа. След като Договорът от Амстердам влезе в сила през 1999 г., бяха

въведени нови закони по отношение на равенството.



14:00  Резервация за почивка...
Хосе още работи на компютъра, но този път той решава в последния момент да

направи резервация, за да прекара края на седмицата в Лондон заедно със

съпругата си Жаклин и други двама приятели. Неговите права като пасажер и

купувач online, са гарантирани от общоевропейските регламенти.

Вашите права и безопасност,  когато пътувате със самолет
До скоро, вашите права и компенсации като пасажер на въздушна линия бяха

много ограничени и не ви се казваше кои са те. Благодарение на работата на

социалистите от Европейския парламент, тези права бяха утвърдени и

фиксирани в европейското законодателство. За пасажерите с увреждания от

цяла Европа, евродепутатите социалисти решиха, че е настъпил момента да

бъдат задължени европейските линии и летища да дадат предимства на тези

пасажери. В съвместната си работа с групите за защита правата на хората с

увреждания, те имаха успех и разрешиха утвърждаването на едни нови по-

стриктни закони, които да се прилагат в целия ЕС. Ако желаете да намерите

повече информация за вашите права като пасажер, който пътува със
самолет, можете да наберете телефонен номер – 00 800 6789 10 11 – безплатен

за цяла Европа.

Социалистите от Европейския парламент подкрепят от много време

създаването на една общоевропейска листа с рисковите въздушни компании и

забраната за опасните самолети да използват европейските летища.  Съветът

на министрите реши, че това ще бъде най-доброто решение за сигурност и

напомни, че трябва да бъде изготвена европейска черна листа на рисковите



въздушните компании, както и да се информират пасажерите относно

превозвача, отговорен за полета им. Споразумението ‘открито небе’, сключено

между САЩ и ЕС, осигурява възможността европейските авиокомпании да

обслужват много повече дестинации в САЩ, като по този начин осигурява по-

голям избор за потребителите.  Обединявайки силите си, държавите членки на

ЕС повишиха нивото на сигурност за пасажерите и екипажите на въздушните

курсове чрез повишаване на контрола за сигурност на пасажерите и на техния

багаж, както и чрез обучение на персонала на летището и на екипажа.

Извършването на покупки online и eлектронната търговия са на път да станат

едни от най-важните сектори на модерната европейска икономика. Според

последни данни, в държавите-членки на ЕС има над 300 милиона интернет

потребители и процентът на европейските домакинства, които са свързани в

електронната мрежа нараства от 18% през 2000 г. на 50% през 2007 г. Почти

80% от европейските потребители са направили вече покупки online. Ние

вярваме, че така както сте защитени когато купувате от магазин, трябва да

бъдете защитени и тогава, когато купувате online. Процесът на въвеждането на

европейски правила в тази сфера са все още в началото. Евродепутатите

социалисти разработват нови начини, чрез които да сте сигурни, че сте

защитени на този така бързо развиващ се нов пазар. 



15:00  Един нов бизнес
Дарек се занимава с доставка на стъклени предмети за склада си, разположен в

индустриална зона, изградена чрез съфинансиране от ЕС. Новата му дейност

разцъфтява и той може да използва много от контактите си, които ги има от периода, в

който участваше в студентските обменни програми.

Подпомагане на регионите, подпомагане на студентската мобилност
ЕС е една от най-проспериращите икономически зони в света и социалистическата група

вярва, че потенциалът на Европа не трябва да се наруши чрез икономическо и социално

неравенство между държавите-членки и между различните региони. Нашата Европа е

изградена на основата на справедливостта и на балансираното разпределение на

благосъстоянието и ресурсите между регионите и общините, които имат нужда от помощ.

Ние вярваме в една регионална политика, която да не допусне създаването на различия

между по-богатите и по-бедните региони в ЕС, която насърчавайки солидарността, да

подпомага изоставащите региони в стремежа им да настигнат най-проспериращите чрез

преструктуриране на западащите индустриални региони, разнообразяване икономиките на

селскостопанските зони. Политика, която налагайки създаването на нови работни места като

главна цел, да утвърждава икономическата, социална и териториална сплотеност на съюза,

и да помага на държавите-членки да посрещнат предизвикателствата на разширяването и

глобализацията.

Програмата Еразмус функционира от 1987 година и за това време стана един от най-

успешните проекти на ЕС – повече от един милион студенти получиха стипендии за

обучение в чужбина. Това обогати живота и подпомогна кариерата на тези студенти,

допринесе за разбирателството между тях, и се отрази добре на икономиката. В момента

в програмата Еразмус участват 31 страни. Евродепутатите на Социалистическата група

са убедени, че в наши дни програмата Еразмус е по-необходима от всякога. Ето защо ние

се застъпихме за интегриране на програмата Еразмус в една нова инициатива за

обучение през целия живот, така че хората да използват шанса за обучение и подготовка

през целия си жизнен път. По тази причина ние успешно се аргументирахме през 2006 г.

за одобряване на допълнителни средства за обучение и сега провеждаме кампания за

запазване на програма Еразмус и за в бъдеще. Затова и защо искаме да увеличим

размера на стипендиите, така че всички студенти да могат използват този шанс.



16:00  Време за игра
Хосе взема Филип от детската градина и по пътя за дома се  спират на една нова

детска площадка. Благодарение регламентите на ЕС, той и Жаклин ползваха

едновременно отпуск при раждането на Филип.

Време за нашите деца

Социалистическата група в Европейския парламент е ангажирана в търсенето на

нови начини, за да помогне на работещите родители, които съчетават

професионалния живот с грижите за децата си. На европейско ниво, директивата

за родителска отпуска даде право на отпуск както на майката, така и на бащата

при раждане или осиновяване на дете. Това важи докато детето навърши 8

години. Убедени сме, че това е голям напредък в политиката за равенство на

шансовете и че така се направи крачка напред във въвеждането на един гъвкав

начин за създаване на баланс между личния и професионалния живот. 

Какво може да бъде по-важно от сигурността на вашите деца? Вкъщи правите

всичко, което е необходимо за сигурността на вашето дете – така и обществените

площи би трябвало да бъдат направени подходящи за деца, където и да се

намирате в ЕС. Евродепутатите социалисти успешно проведоха кампания за

налагане на общоевропейски критерии за безопасност, засягащи съоръженията

на площадките за игра на децата. Нормите бяха установени специално за

височината на съоръженията, използваните материали за външно покриване и

височината на преградите. Люлките, пързалките и въртележките подлежат вече

на строги тестове.



17:00  Да пазим здравето си
Дарек си прави медицински преглед и се ваксинира няколко седмици преди да

заминат заедно с Фернанда за Африка, за да се видят с техен приятел, който

работи по един здравен проект.

Здравни и обществени услуги
Новата европейска карта за здравно осигуряване замества старата карта

E111 и прави вашия достъп до здравните услуги много по-лесен, независимо от

мястото, където се намирате в ЕС. Вече не е необходимо да попълвате всички

тези формуляри, когато пътувате в дадена страна на ЕС. Тази карта ви дава

правото на медицинска помощ през цялото време на вашия престой.

Качество и достъпност до обществените услуги, това са едни от най-важните

проблеми на гражданите. Те се питат дали Европа може да съдейства за по-

добра трудова заетост,  по-високи социални осигуровки и по-лесен достъп до

различните обществени услуги. За Социалистическата група от Европейския

парламент всяко от тези неща е ключов елемент в т. н. европейски социален

модел.  Обществените услуги – или общински услуги – включват социална и

медицинска помощ, водоснабдяване, социални жилища, образование и

обучение. Тези услуги се финансират по места и всяка община трябва да реши

вида на услугите, които желае. Същевременно, Европейските социалисти биха

желали да се прилагат общински правила за трансгранични услуги и са

убедени, че услугите за населението трябва да имат приоритет. 



18:00  Да купуваме мъдро
Пазарувайки на път за в къщи, Фернанда забеляза една петиция в подкрепа  на

изискванията на ЕС, за по-строг контрол на химичните субстанции в

продуктите, които ползваме ежедневно. Тя прочете етикетите много

внимателно, преди да избере играчка за Филип.

Покупки без токсични субстанции...
Въздействието на химичните продукти е вредно за здравето на човека. На

трето място в листата на професионалните заболявания са тези, причинени

под въздействието на вредни химични продукти, без да се взимат в предвид

опасностите от общото замърсяване на околната среда. ЕС вече забрани

употребата на определени химични съставки в изработването на продукти за

широка употреба, като например играчките за деца. Нов европейски закон,

предложен в парламента от евродепутатите социалисти, ще въведе  система за

надзор и контрол на хиляди химични продукти, произведени или внесени в ЕС.

За първи път, тези химични продукти ще бъдат подлагани на системна проверка

за техните екологични показатели. Новият закон беше кръстен REACH. Ако с

REACH успеем да намалим болестите, причинени от химичните субстанции в

Европа с 10%, ще спасяваме  4.500 души всяка година.

Гражданите на ЕС могат да изказват мнения относно това, което се случва в

Европа по различни начини. Можете да пишете на вашия евродепутат или да

направите петиция към Парламента, а в случаите на административна грешка

можете да изложите случая пред европейския омбудсман.



19:00  Само с ръчен багаж
Жаклин е заета с подготовката на багажа за почивката в края на седмицата. Тя

е много внимателна за това, което слага в ръчния багаж.  Нейната приятелка й

изпраща съобщение, докато тя приготвя багажа, напомняйки й за по-строгите

мерки за сигурност и за ограниченията за пренасяне на течности в ръчния багаж.

Един по-сигурен свят за всички нас...
Всички обменяме информация по електронна поща или телефон. Тези данни

могат да бъдат лични или поверителни и ние искаме да  бъдем сигурни, че

същите са добре защитени чрез подходящо изработени алгоритми за защита на
данните.  Но терористите и криминално проявените лица  също използват все

по- модерни методи за комуникация при извършването на своите престъпни

деяния. Изследванията, които последваха след бомбените атаки в Мадрид и

Лондон показаха колко полезна може да бъде за полицията и разследващите

органи, възможността за проследяване на тези съобщения за идентифициране

на  извършителите. Европейските социалисти вярват в намирането на баланс

между необходимостта да се проследят всички заподозрени терористи и

разследвани международни престъпници и  защитата на правото  на всеки

гражданин да  живее свободно , без вмешателство в неговия личен живот.  

В един глобализиран свят, социалистите от Европейския парламент са твърдо

убедени, че международните проблеми изискват международни решения.  Ние

поддържаме международното законодателство за защита правата на човека,

както и ролята на ООН.  Трябва да работим за закрила на гражданите на Европа

от тероризма и за предотвратяване на терористичните атаки.  Но ние също така

вярваме, че основното е да се борим срещу факторите, които подклаждат

развитието на тероризма, като бедност, расизъм и унищожаване на околната

среда.



20:00  Време за новини
Хосе сменя каналите, за да чуе вечерните новини и да види репортажа за

големи наводнения в област, която има нужда от спешна помощ. 

Новините и нашият отговор
ЕС – най-големия дарител на помощи за развитие – реагира бързо на

световните трагедии. След земетресението в Пакистан от октомври 2005

година, предложихме помощ на стойност 93,6 милиона € за 2005 – 2006 год. 

30 милиона € бяха използвани в спасителните операции, към които бяха

прибавени други 13,6 милиона € спешна хуманитарна помощ, която беше

бързо изпратена, заедно с други 50 милиона € за реконструкция и

възстановяване на зоната. Ние също допринесохме с 207 милиона €, за да

подкрепим в дългосрочен план възстановяването на разрушителните

последици от цунамито в Индонезия. Социалистите от ЕС контролираха

отговорното изразходване на тези пари предназначени за реконструкция.

Местните общини трябваше да реконструират поетапно, включвайки във всеки

етап членове на засегнатите общини. 

Новините и как те достигат до нас
Плурализмът, разнообразието и свободата на пресата не трябва да бъдат

регулирани от пазарния принцип.  Печалба и Реклама не бива да управляват

закона за медиите.  Степента на уедряване в медийния сектор е по-голяма от

тази в останалата част от икономиката . Евродепутатите социалисти желаят да

формират широка европейска коалиция относно плурализма в медиите, който

не може да бъде игнориран от държавите членки и лицата собственици на

различни медии. 



21:00  Лека нощ...
Дарек и Фернанда празнуват две години откакто са заедно и двамата прекарват

една спокойна вечер, планирайки своята ваканцията. Като много от техните

приятели, те знаят колко важно е да се предпазват по време на сексуални

контакти, където и да се намират.

ХИВ/СПИН – всички можем да помогнем
Епидемията от ХИВ / СПИН промени демографския облик на една голяма част

от Африка. В страни, като Боцвана и Замбия, намирането на хора, които да

работят като служители на ключови постове е сериозен проблем, тъй като

епидемията взе много жертви. Социалистите от Европейския парламент са

твърдо убедени, че повишаването на културата на сексуалното и

репродуктивно здраве, е най-добрият начин за спиране разпространението на

вируса ХИВ.  Това означава, че трябва да се научим да се предпазваме по

време на сексуален контакт, насърчавайки използването на презервативи и

подкрепяйки жените и младите момичета в необходимостта от безопасност и

сигурност. 



Ако желаете да получите повече информация за Социалистическата
група от Европейския парламент – нашите приоритети, цели, членове
и всичко, което те реализираха за вас в Европа – Ви молим да
посетите нашия уеб сайт: http://www.socialistgroup.eu. Като ваши
избраници в ЕС, ние поставяме вашите проблеми на първо място в
дневния си ред. През 2004 година, по повод на изборите, направихме
редица  важни  публични обещания, като справедливо разпреде-
ление на благата в една социална Европа; повече и по-добри работни
места, управление на миграцията и утвърждаване на социалната
интеграция, както и борбата срещу тероризма и  причините за
произхода му. За да откриете нашите дейности и инициативи, посеща-
вайте редовно нашия уеб сайт или ни пишете на адрес:

Социалистическата група в Европейския парламент
European Parliament
Office PSE ATR 6K 085
rue Wiertz
1047 Brussels
Tel: +32 2 284 21 11
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