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Viena gyvenimo diena ...
Markas yra 19–metis vaikinas. Jo mergina Anna atvyko iš Vidurio Europos

studijuoti pagal Erasmus programą. Gavę diplomus, jie ketina keliauti po Europą.

Šio pasakojimo tikslas yra papasakoti apie kasdienį jų ir jų draugų bei pažįstamų

gyvenimą, parodyti privalumus, kuriuos teikia Europos Sąjunga, Europos

Parlamentas, o ypač Europos socialistų partijos frakcija.
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Švaresnis vanduo
Siekdama sumažinti kenksmingų medžiagų kiekį mūsų geriamame vandenyje,

1980 metais Europos Sąjunga (ES) išleido įstatymą, kuris pirmąsyk nustatė

visoms ES valstybėms narėms vienodus vandens kokybės standartus. Įstatymas

nuolatos tobulinamas, siekiant atsižvelgti į naujus mokslo pasiekimus ir

sugriežtinti sveikatos bei vandens saugumo normas (įskaitant maudymosi vietų ir

upės vandens). Gera vandens kokybė jau seniai yra Europos socialistų uždavinys.

Kad ir kurioje Europos dalyje atsidurtumėte, galite būti tikri, kad vartojate

sveikatai nekenksmingą vandenį.

Saugesnės kosmetikos priemonės 
Kaip ir įvestieji teisiškai įpareigojantys vandens saugumo standartai, Europos

Kosmetikos įstatymas užtikrina, kad bet kurioje ES valstybėje pirkta dantų pasta,

šampūnas ar kitos kosmetikos priemonės yra nekenksmingos.
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Įvairesnis ir sveikesnis maistas
Dauguma mūsų valgomo maisto atkeliauja iš kitų ES valstybių. Atvėrusi Sąjungos

vidaus sienas, ES sudarė sąlygas daugelio rūšių šviežius maisto ir pieno produktus

sparčiau pervežti į kitas Sąjungos valstybes. Vartotojams tai reiškia didesnį

pasirinkimą ir patrauklesnes kainas. Mūsų prekybos centrų lentynos kupinos

rinktinių delikatesinių produktų, kurių kainos nėra delikatesinės. Mūsų valgomi

maisto produktai atitinka ES saugumo standartus. Europos socialistai aktyviai siekė

įvesti kokybės reikalavimus ūkiuose ir užtikrinti žemės ūkio produkcijos saugumą,

pvz., mažinant ūkininkų naudojamų pesticidų kiekį. Be to, Europos socialistai

stengėsi užtikrinti, kad Europos ūkių žemės būtų gerai tvarkomos, siekiant

apsaugoti aplinką, o, pažeidus reikalavimus naujoji Europos maisto saugumo

tarnyba ima ginti ES vartotojų interesus. Kalbant apie genetiškai modifikuotus

maisto produktus, Europos socialistai siekia mokslo naujovių, vartotojo teisės į

sveiką maistą, pasirinkimo laisvės ir sveikos aplinkos pusiausvyros.
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Viešojo susisiekimo gerinimas 
Europos Sąjunga, atlikdama tyrimus ir panaudodama struktūrinių fondų lėšas,

prisideda prie viešojo susisiekimo gyvenvietėse, miestuose ir seniūnijose

tobulinimo visoje Europoje. Siekiama sukurti saugius, veiksmingus, patogius ir ES

piliečių poreikius tenkinančius viešojo transporto tinklus. Pagrindinis uždavinys –

sujungti įvairių transporto priemonių maršrutus. Šiuo tikslu Europos socialistai

artimai bendradarbiauja su keleivių grupėmis ir viešojo transporto operatoriais,

kad būtų priimti įstatymai, kurie žmonėms su negalia, pagyvenusiems asmenims ir

tėvams su vaikų vėžimėliais palengvintų naudotis viešuoju transportu.

Saugesni keliai ir transportas 
Europos socialistai daug nusipelnė priimant bendras ES taisykles, užtikrinančias

kelių saugumą visame žemyne. Tai susiję su saugesne automobilių konstrukcija,

su ketinamais priimti įstatymus dėl saugos diržų mokykliniuose autobusuose,

sunkvežimių ir autobusų su miegančiais vairuotojais ratų blokavimo ir su visoje

Europoje jau priimtais įstatymais dėl vairavimo neblaiviam.



0
6

U

Švietimas ir mokymas
Europos socialistai įsitikinę, kad švietimas – svarbiausias aprūpinimo darbu

Europoje veiksnys. ES investuoja į švietimą, remdama įvairias mokymo

programas, padedančias žmonėms grįžti į darbą ir sumažinti nedarbą, taip pat

profesinio perkvalifikavimo programas, užtikrinančias, kad Europos bendrovės

atitiktų techninę pažangą.

Studentų mobilumo skatinimas
Siekdama padėti žmonėms suvokti kitas kultūras, ES įsteigė kultūrinių ir

lingvistinių mainų programas Erasmus ir Comenius. Erasmus suteikia galimybę

Europos universitetų studentams įgyti dalį išsilavinimo kitoje Europos šalyje, o

Comenius labiau remia įvairių šalių ryšius ir mainus jaunesniaisiais moksleiviais.
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Europos Sąjungos plėtra
Europos Sąjunga nuolatos plečiasi. 1950 metais ES jungė šešias valstybes, o 2004

m. išaugs iki 25 valstybių narių* Sąjungos, kurioje gyvens 450 milijonai piliečių,

kalbančių 20 oficialių kalbų. Plėtra įtvirtina demokratiją visame Europos žemyne

bei skatina prekybą ir augimą. Europos socialistų manymu, ES plėtra ir Europos

susijungimas sukurs taikos, stabilumo ir gerovės zoną žemyne, kuriame lig tol

nuolat vyko karai.

* 10 naujų valstybių narių: Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Čekijos Respublika,

Slovakija, Vengrija, Slovėnija, Malta ir Kipras.

Lengvesnis ir saugesnis kelionių 
užsakymas internetu

ES investicijos į interneto technologijas daugeliui Europos gyventojų suteikė

daugiau galimybių atostogauti užsienyje ir užsisakyti keliones internetu. Dėl

konkurencinių ES taisyklių ir rinkos atvėrimo atpigo kelionės lėktuvais. Europos

socialistams teko panaudoti spaudimą įvedant naujus ES įstatymus,

užtikrinančius pinigų grąžinimą lėktuvų keleiviams, kurių reisai buvo atšaukti

arba atidėti, ir griežtas ES baudas už atostogavimo pamainomis apgavystes,

užtikrinant kompensacijas nukentėjusiesiems.
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Kvalifikuoti žmonės ir konkurencinė ekonomika
Šiandienos informacinėje visuomenėje Informacinių Technologijų (IT) įgūdžiai

nepaprastai svarbūs, ir ES pasiryžusi sukurti konkurencingą ir dinamišką žinių

ekonomiką, remdama tokias švietimo sistemą keičiančias mokymo iniciatyvas,

kaip nuotolinis mokymas ir visą gyvenimą trunkantis mokslas. Europos socialistai

neturinčioms palankių sąlygų grupėms yra pasirengę suteikti prieinamą mokslą,

ypač orientuotą į IT, ir laiko tai didžiausiu savo prioritetu. 1996 metus ES skyrė

„Visą gyvenimą trunkančiam mokslui“; 2003 metai skirti žmonėms su negalia; o

2004 metai – kūno kultūros švietimui.
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Regionų atkūrimas
ES aktyviai padeda regionams, kovojantiems su ekonominiais ir socialiniais

sunkumais, iš savo struktūrinių fondų remdama projektus, skirtus ilgalaikei

ekonomikos plėtrai, socialinėms problemoms, tokioms kaip bedarbystė, spręsti

ir kvalifikuotų darbuotojų stygiui mažinti. Finansavimą gali gauti dabartinių ES

valstybių narių ir prisijungiančių valstybių regionai. Europos socialistai artimai

bendradarbiauja su regionų ir vietos valdžia, kad užtikrintų dabartines ir būsimas

reikmes atitinkančią struktūrinių fondų plėtrą. 

Saugesnės jūros
Europos socialistai nuolatos didina krovininių laivų ir keleivius ES vandenyse

plukdančių keltų saugumą. Kai naftos tanklaivis „Prestige“ nuskendo prie Galicijos

krantų, Europos socialistai pareikalavo atlikti išsamius tyrimus ir uždrausti ES

vandenyse plaukioti visiems vienasienio korpuso naftos tanklaiviams. Europos

socialistai taip pat sėkmingai pagerino keltų saugumą ir keleivių duomenų

registravimą, privalomą keltų kompanijoms.
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Teisės darbe
Keletas Europos įstatymų užkerta kelią darbuotojų išnaudojimui. Tai, pvz., lygios

teisės dirbantiems nepilną darbo dieną, maksimali darbo dienos trukmė

valandomis, teisė į mokamas atostogas. Europos socialistai sunkiai dirbo,

siekdami užtikrinti šias teises, kurias dabar turi visi Europos Sąjungos piliečiai.

Prekyba internetu
Vieninga ES rinka teikia daug įvairių privalumų. Štai, pavyzdžiui, dėl aršesnės

konkurencijos sumažėja kainos. Prekybą pagyvino ir interneto technologijos:

dabar bendrovės savo gaminiais gali prekiauti ir internetu ir taip sumažinti

eksploatacijos išlaidas. Vartotojai taip pat gali nusipirkti ir susimokėti už pirkinius

internetu. Europos socialistai siekia užtikrinti interneto operacijų saugumą ir

remia interneto vartotojų teises.
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Saugesnės darbo vietos
Darbuotojams itin svarbi saugi darbo aplinka. Europos socialistai įvedė griežtas

teisines normas, reglamentuojančias visų pramonės sričių darbuotojų apsaugą

nuo tam tikro lygio triukšmo, asbesto ar stipraus įrenginių vibravimo. Europos

socialistai daug prisidėjo prie didesnės darbo vietos apsaugos nuo sveikatai

žalingo poveikio.

Darbuotojų dalyvavimas bendrovės politikoje
Bendros ES taisyklės nustato vienodas sąlygas darbininkams vieningoje rinkoje.

Taisyklės apima teisę gauti informaciją ir konsultacijas apie reikšmingus

bendrovės sprendimus, kurie turės įtakos darbuotojams.

Lygios moterų ir vyrų teisės
ES ėmėsi priemonių, skatinančių moterų ir vyrų lygybę. ES įstatymai užtikrina

vienodą darbo užmokestį už vienodą darbą, lygias teises nepilną darbo dieną

dirbantiems darbuotojams, draudžia diskriminaciją pensijų, motinystės teisių ir

vaiko auginimo atostogų atžvilgiu, suteikia vienodą teisę į darbus bei mokymus

ir įtvirtina vienodas teises priimant sprendimus. Europos socialistai įsitikinę, kad

moterų dalyvavimas lygiomis teisėmis su vyrais visose visuomenės sferose yra

būtinas demokratijai ir skatina progresą.
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Visuomeninės paslaugos visiems 
Europos socialistų spaudimu buvo įvestos nuostatos, užtikrinančios, kad

visiems piliečiams svarbios visuomeninės paslaugos, tokios kaip elektros

energijos, dujų ir vandens tiekimas, pašto paslaugos būtų įtrauktos į teisės

dokumentus, reguliuojančius Europos Sąjungą ir bendrą ES rinką. Visuomeninių

paslaugų užtikrinimas yra Europos socialistų pastangų įtvirtinti solidarumu ir

socialine sanglauda paremtą visuomenės modelį centrinė ašis. 

Mobilieji telefonai
Kai devintajame dešimtmetyje suklestėjo mobiliųjų telefonų industrija, ES

visiems mobiliesiems telefonams įvedė vieningą standartą. Šis standartas,

vadinamas GSM (Visuotinė mobiliojo ryšio sistema), yra vienas iš didžiausių ES

pasiekimų. Šiandien apie 75 proc. ES piliečių turi mobilųjį telefoną, o vienos

didžiausių mobiliųjų telefonų gamintojų yra Europos bendrovės.
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Teisė į sveikatos priežiūrą
Kad ir kurioje Sąjungos šalyje atsidurtų ES piliečiai, jie turi teisę į tokias pačias

sveikatos paslaugas kaip ir vietos gyventojai. Jiems tereikia E111 formos, kuri

patvirtina šią teisę. Europos socialistai išsikovojo, kad teisinė pagalba ES

piliečiams būtų teikiam jų gimtąja kalba, jeigu nelaimingas atsitikimas nutiko

jiems keliaujant po svečią ES šalį.

Nauji įgūdžiai žmonėms
Siekdama padėti žmonėms grįžti į darbo rinką, ES sukūrė mokymo programas,

suteikiančias bedarbiams naują kvalifikaciją. Tokiais kursais Europos Sąjunga

tikisi iki 2010 metų sukurti apie 20 milijonų naujų darbo vietų.
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Aplinkos gerinimas
Nuo aštuntojo dešimtmečio ES įtvirtino aukštesnius aplinkosaugos reikalavimus,

buvo uždraustas benzinas su švinu, dėl to oras tapo švaresnis, paplūdimiai

tvarkingesni. Pasidarė saugesnė ir pramonė, perdirbama daugiau gamybos

atliekų, dėl to Sąjungoje gerokai sumažėjo užkasamų atliekų saugyklų. Europos

socialistai įsitikinę, kad piliečiai turi teisę į sveiką aplinką, ir yra pasiryžę ateities

kartoms palikti gerai išsaugotą aplinką. 
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Europos Sąjunga pasaulyje
1999 metais ES valstybės nusprendė nustatyti bendrą užsienio politiką, kad įgytų

svaresnį balsą tarptautinėje arenoje ir galėtų spręsti tokių šiandienos grėsmių,

kaip terorizmas ir masinio žudymo ginklų paplitimas, problemą. Europos

socialistai remia branduolinį nusiginklavimą ir kovos su prekyba cheminiais bei

biologiniais ginklais, minomis, šaulių ginklais ir balistinėmis raketomis priemones.

Be to, Europos socialistai remia sankcijas, taikomas valstybėms, kurios pažeidžia

žmogaus teises. Kuriama vieninga prieglobsčio sistema, užtikrinanti teisingą

elgesį su pabėgėliais iš tų valstybių. Jau nuo seno ES lėšomis remia projektus,

skirtus kovoti su skurdu besivystančiose šalyse, kuriose laikomasi žmogaus

teisių, demokratinių, teisėtvarkos ir gero valdymo principų.



16

U

Europos futbolas ir TV
Po to, kai Teisingumo Teismas priėmė Bosmano nutarimą, futbolo ir kitų sporto

šakų klubai gali nevaržomai pasirinkti kiek tik nori žaidėjų iš kitų ES valstybių.

Pagal šį nutarimą ES piliečiai gali dirbti bet kurioje ES valstybėje tokiomis

pačiomis teisėmis kaip ir vietos gyventojai. Be to, Europos teisė užtikrina viešą

nemokamą svarbiausių ES sporto renginių transliavimą.

Tūkstantmečio iššūkiai
Pirmoji problema Europoje – išsaugoti po karo atkurtą taiką. Devintajame

dešimtmetyje tokia problema tapo sukurti bendrą rinką. Dešimtajame

dešimtmetyje – tai bendros valiutos įvedimas. Dabartinis iššūkis – ES plėtra ir

siekis sukurti stabilumą, taiką ir gerovę visose valstybėse. Plėtra yra puiki

galimybė Europos Sąjungai, kurią Europos socialistai labai aktyviai remia,

glaudžiai bendradarbiaudami su prisijungiančių valstybių socialistais, kad būtų

atstovaujama visiems nariams.
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Kokią įtaką jums daro Europos Sąjunga?
Šia istorija parodoma tik keletas būdų, kuriais Europos Sąjunga veikia mūsų

kasdienį gyvenimą. Kiekvienoje ES valstybėje yra Europos Parlamento ir

Komisijos biuras, kuris jums gali suteikti daugiau informacijos. Taip pat veikia

Parlamento ir Komisijos interneto svetainės: 

http://europa.eu.int
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K R E I P T I S į
Europos socialistu partijos 

parlamentine grupe

European Parliament

Rue Wiertz 

B-1047 Brussels

3 +32 (0)2 284 14 40

T pesgroup@europarl.eu.int

Kas mes? 
Europos Parlamentas tiesiogiai atstovauja Europos Sąjungos piliečių

interesams. Parlamento nariai tiesiogiai renkami kas penkerius metus ir

priklauso frakcijoms, kaip antai Europos socialistų partijos frakcija. 

Mūsų prioritetai:

– į ekonominę politiką įtraukti įdarbinimo ir socialinius aspektus;

– skatinti sveikesnės ilgalaikės aplinkos kūrimą;

– sukurti Europoje taikos, laisvės, saugumo ir teisingumo teritoriją;

– užtikrinti svarų Europos balsą sprendžiant pasaulio reikalus;

– siekti, kad mūsų politika skatintų skurdesnių pasaulio valstybių plėtrą.

Mes suvaidinome svarbų vaidmenį rengiant

Pagrindinių teisių chartiją, įtrauktą į ES Konstitucijos

projektą. Mes ir toliau ketiname visapusiškai

dalyvauti formuojant būsimą Europos Sąjungą, taip

pat sėkmingame 2004 m. ES plėtros procese.

Daugiau informacijos apie mūsų organizaciją, politiką ir 

atstovavimą jums rasite mūsų interneto svetainėje adresu:

http://www.socialistgroup.org
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