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Életünk egy napja ...
Mark 19 éves. Barátnője, Anna, kelet–európai, az Erasmus programnak
köszönhetően jött ide tanulni. Diplomájuk megszerzése után európai körutazást
terveznek. 

Ez a történet mindennapi életükről, valamint barátaik és ismerőseik életéről szól,
és be szeretné mutatni, milyen előnyöket élveznek az Európai Unió, az Európai
Parlament és elsősorban az Európai Szocialisták Pártjának frakciója által. 
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Tisztább víz
Az általunk fogyasztott vízben található veszélyes anyagok mennyiségének
csökkentése érdekében az Európai Unió (EU) 1980–ban olyan előírást fogadott
el, amely első alkalommal szabott meg egységes vízminőségi szabványokat az
EU tagországain belül. Ezt a jogszabályt állandóan szigorítják, hogy figyelembe
vegyék az új tudományos felismeréseket és hogy javítsanak az egészség
színvonalán és a vízminőségen (beleértve az álló– és a folyóvizeket). A jó
vízminőség már régóta az Európai Szocialisták céljai közé tartozik. Bárhova is
utazunk az EU–n belül, mindig biztosak lehetünk abban, hogy a víz, amit
fogyasztunk, nem árt az egészségünknek. 

Megbízhatóbb kozmetikai cikkek 
Ugyanúgy, mint a jogilag kötelező minőségi szabványok a víznél, a kozmetikai
cikkekkel kapcsolatos európai előírás biztosítja, hogy a fogkrém, a sampon és a
többi kozmetikai cikk, amelyet használunk, megbízható minőségű legyen, bárhol
is vásároljuk az EU–n belül. 
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Változatosabb és biztonságosabb élelmiszerek
Élelmiszereink nagy része más EU tagállamból származik. Azáltal, hogy az EU az
Unión belül megnyitotta a határokat, lehetővé tette sok friss élelmiszer és tejtermék
gyorsabb szállítását az Unió különböző országaiba. Ezzel a fogyasztó bővebb
választékban és kedvezőbb árakban részesül. A szupermarketek polcai tele vannak
ínyenc termékekkel, de nem kell értük ínyenc árakat fizetni. Valamennyi általunk
fogyasztott élelmiszer megfelel az EU által megszabott biztonsági színvonalnak. Az
Európai Szocialisták kemény harcot vívtak azért, hogy a mezőgazdaságban is
érvényre juttassák a minőséget és hogy szavatolva legyenek a biztonságos
mezőgazdasági termékek. Ezt például olyan kezdeményezésekkel érték el,
amelyeknek köszönhetően csökkent a gazdák által alkalmazott peszticidek
mennyisége. Az Európai Szocialisták arra is törekedtek, hogy Európában a
megművelt földre érvényes szabályozások összhangban legyenek a
környezetvédelemmel, és az ő közbenjárásukra jött létre az új Európai
Élelmiszerbiztonsági Hivatal, amely a fogyasztók érdekeit védi. A genetikailag
módosított élelmiszerek kérdésében az Európai Szocialisták egyensúlyt akarnak
elérni a tudományos innováció, a fogyasztó biztonságos élelmiszerhez való joga, a
szabad választás és az egészséges környezet között. 
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A tömegközlekedés javítása 
Az EU a kutatási és strukturális alapokból származó támogatásával hozzájárul
ahhoz, hogy európaszerte javuljon a tömegközlekedés színvonala a
nagyvárosokban és a települések között is. A cél olyan tömegközlekedési
hálózatok kiépítése, amelyek biztonságosak, hatékonyak és megfizethetők, és
egyben megfelelnek az európai polgárok igényeinek is. A különböző közlekedési
eszközök közötti összeköttetések kiépítése elsőrangú célt jelent. Ennek érdekében
az Európai Szocialisták nagyon szorosan együttműködtek az utasok érdekeit
képviselő csoportokkal és a tömegközlekedés üzemeltetőivel olyan törvények
kidolgozásában, amelyek a tömegközlekedési eszközöket hozzáférhetőbbé teszik
a mozgássérültek, az idősebbek és a babakocsis szülők számára. 

Biztonságosabb utak és járművek 
Az Európai Szocialisták támogatásával közös EU szabályokat dolgoztak ki,
amelyek kontinensszerte növelik a közlekedés biztonságát. Ezek közé tartozik a
biztonságosabb járműkonstrukció, az iskolabuszokban felszerelendő biztonsági
övekről szóló új törvények, a fáradt teherautó– és buszvezetők elleni szigorú
eljárás és az egész Európára érvényes szabályok az ittas vezetést illetően. 
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Oktatás, valamint képzés és továbbképzés
Az Európai Szocialisták úgy vélik, hogy az oktatás nagyon fontos tényező a teljes
foglalkoztatottság eléréséhez Európában. Az EU különféle képzési és
továbbképzési programokba invesztál, hogy az emberek visszakerülhessenek a
munkaéletbe és így csökkenjen a munkanélküliség. Ezentúl kiképzési
progamokat kínál, hogy átképezze a munkavállalókat és hogy biztosítsa, hogy az
európai vállalatok lépést tartanak a műszaki fejlődéssel. 

A diákmobilitás előmozdítása
Az EU kulturális és nyelvi csereprogramokat dolgozott ki, az Erasmust és a
Comeniust, hogy hozzásegítse az embereket az idegen kultúrák jobb
megértéséhez. Az Erasmus program lehetővé teszi, hogy az európai
egyetemisták képzésük egy részét más európai országban végezzék, a
Comenius program középpontjában pedig a különböző országokból származó
fiatalabb iskolás gyerekek közötti kapcsolatok és csereprogramok állnak. 
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Az Európai Unió bővítése
Az EU folytonosan fejlődik. Az 1950–es években hat tagból álló közösség 2004–től 25
tagországot* magában foglaló unióvá nő, 450 millió polgárral és 20 hivatalos nyelvvel.
A bővítés az egész európai kontinensen rögzíti a demokráciát és előmozdítja a
kereskedelmet, valamint a gazdasági növekedést. Az Európai Szocialisták szemében
az EU bővítése és Európa egyesítése a múltban hadakozó kontinens helyében a
béke, stabilitás és jólét térségének megalkotásához fog vezetni. 

* A 10 új tagállam: Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország,

Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia.

Egyszerűbb és biztosabb online–utazásfoglalás
Az EU internet–technológiai beruházásai sok európai ember számára
megkönnyítik a külföldi nyaralást és az online–helyfoglalást. Az EU
versenyszabályai és a piac megnyitása az olcsóbb repülőutakhoz való
hozzáférést is biztosította. Az Európai Szocialisták lobbija keresztülvitte, hogy
miközben az árak csökkentek, a színvonal növekedett és új EU jogszabályok
garantálják a légiutasoknak, hogy járatuk törlése vagy késése esetén
visszakapják pénzüket. Európaszerte szigorú eljárásmód érvényes a
time–sharinggel kapcsolatos becsapásokra, beleértve a sértetteknek járó
garantált kártérítést.
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Szakképzett emberek és versenyképes gazdaság
Az IT–képzettség a mai információs társadalomban döntő szerepet játszik, és az
EU elkötelezte magát amellett, hogy képzési kezdeményezésekkel, mint például
az internet oktatás, és az élethosszig tartó tanulással versenyképes és
dinamikus tudásalapú gazdaságot teremtsen. Ez az Európai Szocialisták
számára különleges célt jelent, hiszen eltökélték magukat, hogy a hátrányos
helyzetben lévő csoportoknak is biztosítsák az oktatáshoz való hozzáférést,
különös hangsúllyal az IT–re. Az EU 1996–ra meghirdette az élethosszig tartó
tanulás évét, 2003–ra a fogyatékkal élő személyek évét és 2004–re a sporton
keresztül megvalósuló oktatás évét. 
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Regionális megújulás
Az EU több „strukturális alappal” aktívan segíti a gazdasági és szociális
nehézségekkel küzdő régiókat olyan projektek finanszírozásában, amelyek
hosszú távú gazdasági fejlődést váltanak ki, társadalmi problémákat, mint a
munkanélküliséget oldanak meg és enyhítik a szakképzettség hiányát. Az EU
jelenlegi tagállamai és a tagjelölt országok régiói számára bizonyos
pénzeszközök állnak rendelkezésre. Az Európai Szocialisták szorosan
együttműködnek a regionális és helyi hatóságokkal annak érdekében, hogy a
Strukturális Alapok a jelenlegi és jövőbeli igényeknek megfelelően fejlődjenek. 

Biztonságosabb tengerek
Az Európai Szocialisták folyamatosan támogatják a teherszállító hajók és a
személyszállító kompok biztonságát az EU vizein. Amikor Prestige nevű olajszállító
hajó Galícia partja előtt elsüllyedt, az Európai Szocialisták átfogó vizsgálatot
követeltek, valamint azt, hogy tiltsák ki a szimpla falú tankhajókat az EU vizeiről.
Ezen túlmenően sikeresek voltak a kompok biztonságának növelésében és a
komptársaságok számára előírt kötelező utaslisták megvalósításában is. 
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Jogok a munkahelyen
Több európai törvény biztosítja, hogy a munkavállalókat ne zsákmányolják ki,
például a következőkre vonatkozóan: a részmunkaidősök egyenjogúsága, az
egy személytől megkövetelhető munkaórák maximális száma, valamint a fizetett
szabadsághoz való jog. Az Európai Szocialisták sokat fáradoztak ezeknek a
jogoknak az eléréséért, amelyeket most az EU összes polgára élvez. 

Vásárlás az interneten
Az EU egységes piaca számtalan előnnyel jár, mint például a nagyobb
versenynek köszönhető alacsonyabb árak. Az internet–technológia még ennél
több előnyt is biztosít, mivel lehetővé teszi a vállalatoknak, hogy az interneten
keresztül adják el termékeiket és ezzel üzemi költségeket takarítsanak meg.
Ugyanúgy a fogyasztók online nézegethetik a termékeket és online fizethetnek
értük. Az Európai Szocialisták arra törekednek, hogy az internetes tranzakciók
biztonságosak legyenek és hogy az online–fogyasztók jogait fenntartsák. 
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Biztonságosabb munkahelyek
A munkavállaló számára nagyon lényegesek a biztonságos munkakörülmények.
Az Európai Unió szigorú jogi korlátokat állított fel az ipar minden ágazatában,
hogy a dolgozókat milyen zajszintnek, azbesztterhelésnek vagy géprezgésnek
szabad kitenni. Az Európai Szocialisták nagy mértékben hozzájárultak ahhoz,
hogy javítsák a védékezést a munkahelyből eredő egészségi kockázatok ellen. 

A munkavállalók bevonása a vállalati döntésekbe
Az EU közös szabályokat alkotott, hogy az egységes piacon biztosítsa a
munkavállalók egyenlőségét. Ezek a szabályok magukban foglalják a
munkavállalók információs és konzultációs jogát az őket érintő, fontos vállalati
döntések esetén. 

Nők és férfiak közötti egyenlőség
Az EU intézkedéseket foganatosított a nők és férfiak közötti egyenlőség
előmozdítására. Az EU törvényei azonos fizetést garantálnak azonos munkáért, a
részmunkaidősök egyenjogúságát, az anyasággal járó jogokat és szülési
szabadságot, azonos hozzáférést a munkahelyeket és kiképzéseket illetően, segítik
az egyenjogúságot a döntéshozatalban és megtiltják a diszkriminációt a nyugdíjnál.
Az Európai Szocialisták úgy vélik, hogy a nők egyenjogú részesedése a társadalom
minden viszonylatában szükséges a demokráciához és ösztönzi a haladást. 
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Nyilvános szolgáltatások mindenkinek 
Az Európai Szocialisták által gyakorolt nyomásnak köszönhetően olyan
határozatokat alkotott az EU, amelyek biztosítják, hogy az EU és az egységes
piac jogszabályai a közérdekű szolgáltatásokat 

 mint az áram–, a gáz– és a
vízellátás, postai szolgáltatások stb. 

 is magukban foglalják. A nyilvános
szolgáltatások szavatolása az Európai Szocialisták azon törekvéseinek
középpontjában áll, amelyekkel a szolidaritáson és a társadalmi kohézión
alapuló európai szociális modell elérését akarják biztosítani.  

Mobiltelefonok
Amikor a mobiltelefon–gyártás sikertörténete az 1980–as években
megkezdődött, az EU a mobiltelefonokra vonatkozóan egységes szabványt
határozott meg. Ez a GSM (Global System for Mobile telecommunications) név
alatt ismert norma az EU nagy sikerei közé tartozik. Manapság az EU–polgárok
75 százaléka rendelkezik mobiltelefonnal, és a legnagyobb mobiltelefont–gyártó
cégek közül jó néhány Európai székhellyel rendelkezik.
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Az egészségügyi ellátás
Bárhol is tartózkodik egy EU–polgár az Unión belül, ugyanarra az egészségügyi
ellátásra van joga, mint a helybeli polgároknak. Csupán az E111 jelű
formanyomtatványra van szüksége, amely jogosultságát bizonyítja. Az Európai
Szocialisták azért is kemény harcot vívtak, hogy az EU–polgárok saját nyelvükön
kapjanak jogi segítséget, ha baleset éri őket egy másik EU tagországban. 

Az emberek továbbképzése
Az EU továbbképzési programokat állított fel, hogy a munkanélkülieket új
képesítéssel lássák el és visszasegítsék őket a munkaerőpiacra. Az EU reméli,
hogy ezekkel a programokkal 2010–ig körülbelül 20 millió új munkahelyet fognak
teremteni. 
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Környezetünk tisztaságának javítása
Az 1970–es évek óta az EU magas szintű környezetvédelmet mozdított elő,
amely eredménye a tisztább levegő, az ólmos benzin betiltása, tisztább
strandok, biztonságosabb ipar. Növekedett a hulladékok újrafelhasználása is,
ami az Unión belül a hulladéklerakóhelyek számának csökkenéséhez vezetett.
Az Európai Szocialisták úgy vélik, hogy az egészséges környezet a polgár jogai
közé tartozik és eltökélték magukat arra, hogy a jövendő nemzedékeknek jól
megőrzött környezetet adnak át. 
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Az Európai Unió a világban
1999–ben az EU országai közös külpolitika bevezetéséről határoztak, hogy
nagyobb befolyásuk legyen a nemzetközi porondon és hogy megbirkózzanak a
modern veszélyekkel, mint a terrorizmussal és a tömegpusztító fegyverek
terjesztésével. Az Európai Szocialisták támogatják a nukleáris leszerelést és a
vegyi– és biológiai fegyverek, valamint az aknák, kézifegyverek és rakétalövedékek
eladása elleni küzdelmet. Az Európai Szocialisták szankciókat is támogatnak olyan
országok ellen, amelyek megsértik az emberi jogokat. Közös menedékjogi
rendszer van kialakulóban, hogy az ilyen országokból menekülteknek igazságos
bánásmódot biztosítsanak. Az EU már régóta nyújt pénzügyi támogatást olyan
projekteknek, amelyek célja a szegénység enyhítése azokban a fejlődő
országokban, amelyek tiszteletben tartják az emberi jogokat, követik a demokrácia
alapelveit és támogatják a jogállamiságot és a „jó kormányzást”. 
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Az európai labdarúgás és a televízió
Az Európai Bíróság Bosman–döntése után a labdarúgó– és a többi sportklubok
annyi Európai Unióból származó játékost szerződtethetnek amennyit kívánnak.
Ezzel alkalmazkodtak azokhoz a szabályokhoz, amelyek szerint az EU–polgárok
az EU összes országában vállalhatnak munkát, ugyanazokat a jogokat élvezve,
mint a helybeli munkavállalók. Az európai törvények biztosítják a nézők számára
a legfontosobb EU–n belüli sportesemények szabad TV és rádió sugárzását is. 

A millennium kihívása
A háború után az első európai kihívás a béke fenntartása és az újjáépítés volt.
Ezt az 1980–as években az egységes belső piac kialakítása, az 1990–es
években pedig az egységes valuta bevezetése követte. Most a kihívást az EU
bővítése jelenti, és ezzel a stabilitás, a béke és a jólét megteremtése mindenki
számára. A bővítés nagy lehetőség az EU számára, amit az Európai Szocialisták
aktívan támogattak, szorosan együttműködve a tagjelölt országok szocialista
pártjaival a választóik érdekében. 
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Az Európai Unió befolyása az Ön életére
Ez a történet csak néhány képben mutatja, hogy az Európai Unió milyen hatással

van mindennapi életünkre. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság minden

EU tagországban irodát tart fenn, ahol Ön is további információt kérhet, vagy

keresse fel a Parlament és a Bizottság weboldalait: 

http://europa.eu.int
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CíMüN K:
Európai Szocialisták 

Pártjának Parlamenti Frakciója 

Európai Parlament 

Rue Wiertz 

B-1047 Brüsszel

3 +32 (0)2 284 14 40

T pesgroup@europarl.eu.int

Magunkról 
Az Európai Parlament közvetlenül képviseli az Európai Unió

polgárainak érdekeit. A Parlament tagjait öt évenként közvetlenül

választják. A képviselők politikai frakciókhoz tartoznak, mint például

az Európai Szocialisták Pártjának frakciójához. 

Prioritásaink a következők: 

– foglalkoztatási és szociális szempontok bevonása a gazdasági

politikába; 

– egészségesebb és fenntartható környezet előmozdítása; 

– a béke, szabadság, biztonság és jog térségének a megteremtése

Európában; 

– az európai befolyás erősítése globális szinten, valamint annak

biztosítása, hogy politikánk a világ legszegényebb országainak a

fejlődését támogassa. 

Mi kulcsfontosságú szerepet játszottunk az

Alapvető Jogok Kartája kidolgozásában, amely az

EU alkotmánytervezet részét képezi. Fontos

funkciót kívánunk betölteni az Európai Unió

további formálásában és a 2004–es bővítés

sikerének megvalósításában is. 

Ha több információt szeretne szervezetünkről, politikáinkról és arról,

hogy mi hogyan képviseljük Önt, kérjük, látogassa meg a

weboldalunkat: http://www.socialistgroup.org
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