
U

A minha 
vida enquanto 
europeu 

GRUPO PARLAMENTAR 

DO PARTIDO SOCIALISTA EUROPEU



0
2

U

Um dia na vida de...
O Mark tem 19 anos. A sua namorada, Anna, é da Europa Central e veio para cá
estudar graças ao programa Erasmus. Quando acabarem o curso, planeiam
viajar pela Europa.

Esta história tem por objectivo dar-vos a conhecer a sua vida quotidiana e a dos
seus amigos e conhecidos, e mostrar-vos os benefícios trazidos pela União
Europeia, pelo Parlamento Europeu e, em particular, pelo Grupo Parlamentar do
Partido Socialista Europeu.
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Água mais limpa 
A fim de reduzir a quantidade de substâncias nocivas presentes na água que
consumimos, a União Europeia (UE) aprovou uma lei em 1980 que, pela primeira
vez, estabeleceu normas de qualidade para a água a nível comunitário. A
legislação tem sido continuamente reforçada, no sentido de ter em consideração
os novos desenvolvimentos científicos e de melhorar os níveis de segurança para
a saúde (incluindo das águas balneares e fluviais). A boa qualidade da água é,
desde há muito, um objectivo dos Socialistas Europeus. Para onde quer que viaje
na UE, pode agora ter a certeza de que a água que utiliza é segura.

Cosméticos mais seguros 
À semelhança do que acontece com as normas de segurança para a água, a
legislação comunitária sobre os cosméticos assegura que as pastas dentífricas,
champôs e outros cosméticos que utilizamos são seguros, onde quer que os
compremos na UE.
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Maior variedade e segurança na alimentação 
Grande parte dos nossos alimentos tem origem noutro Estado-Membro da UE. Ao
abrir as fronteiras dentro do espaço europeu, a UE permitiu um transporte mais
rápido de muitos alimentos frescos e lacticínios entre Estados-Membros,
oferecendo aos consumidores uma maior variedade e melhores preços. As
prateleiras dos supermercados estão agora cheias de alimentos de qualidade, a
preços acessíveis. Todos os alimentos respeitam as normas de segurança
comunitárias e os Socialistas Europeus lutaram afincadamente para tornar efectiva
a qualidade na agricultura e garantir a segurança dos produtos agrícolas através,
por exemplo, de iniciativas para reduzir a quantidade de pesticidas utilizados pelos
agricultores. Os Socialistas Europeus também trabalharam no sentido de assegurar
a adequada regulamentação dos terrenos agrícolas na Europa, com vista a
proteger o ambiente. Devido à intervenção dos Socialistas Europeus, será criada
uma nova Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos para defender os
interesses dos consumidores europeus. Relativamente aos alimentos
geneticamente modificados (OGM), os Socialistas Europeus pretendem que seja
encontrado um equilíbrio entre a inovação científica e o direito do consumidor a
alimentos seguros, liberdade de escolha e a um ambiente saudável. 
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Melhores transportes públicos 
Através da investigação e do apoio dos fundos estruturais, a UE promove a
melhoria dos transportes públicos nas cidades, vilas e comunidades locais por
toda a Europa. O objectivo consiste em construir redes de transportes públicos que
sejam seguras, eficientes e a preços acessíveis, respondendo às necessidades dos
cidadãos europeus. A criação de ligações entre diferentes modos de transporte é
uma prioridade essencial e, para este fim, os Socialistas Europeus têm trabalhado
em cooperação com grupos de passageiros e operadores de transportes públicos,
para que seja adoptada legislação que torne os transportes públicos mais
acessíveis a pessoas com deficiência, idosos e pessoas com carrinhos de bebé.

Estradas e veículos mais seguros 
Os Socialistas Europeus têm contribuído significativamente para a adopção a nível
comunitário de regulamentação que garanta a segurança rodoviária em todo o
continente. Uma tal regulamentação inclui um design automóvel mais seguro, nova
legislação sobre cintos de segurança nos transportes escolares, a diminuição do
tempo de trabalho no sector dos transportes, prevenindo a sonolência ao volante,
e normas comunitárias relativas à condução sob o efeito do álcool.
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Educação e Formação 
Os Socialistas Europeus acreditam que a educação é fundamental para atingir
o objectivo de pleno emprego na Europa. A UE investe na educação através da
elaboração de vários esquemas de formação que visam reintegrar as pessoas
no mercado de trabalho e reduzir a taxa de desemprego, bem como através de
programas de formação no local de trabalho para reciclagem de trabalhadores
e garantia de que as empresas europeias se mantêm a par dos avanços
tecnológicos.

Promoção da mobilidade dos estudantes 
A fim de ajudar as pessoas a compreender melhor outras culturas, a UE
desenvolveu os programas de intercâmbio cultural e linguístico Erasmus e
Comenius. O programa Erasmus permite que os estudantes universitários
europeus completem parte da sua educação noutro país europeu, enquanto o
programa Comenius se centra na criação de ligações e intercâmbios entre
alunos mais novos de vários países. 
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Alargamento da União Europeia
A UE está em constante evolução. Nos anos 50, começou por ser uma
comunidade de seis países para se tornar uma união de 25 Estados-Membros*
em 2004, com 450 milhões de cidadãos e 20 línguas oficiais. O alargamento
consolida a democracia em todo o continente europeu e promove o comércio e o
crescimento económico. Os Socialistas Europeus acreditam que o alargamento e
a reunificação da Europa conduzirão à criação de um espaço de paz, estabilidade
e prosperidade naquele que foi no passado um continente em conflito.

* Os 10 novos Estados-Membros são: Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia,

República Checa, Eslováquia, Hungria, Eslovénia, Malta e Chipre.

Reserva de viagens on-line mais fácil e segura 
O investimento da UE na tecnologia da Internet torna mais fácil para muitos
europeus fazerem férias no estrangeiro e reservarem viagens on-line. As normas
comunitárias de concorrência e a abertura do mercado também tornaram os
preços dos transportes aéreos mais acessíveis. Os Socialistas Europeus exerceram
pressão no sentido de assegurar, a par da descida dos preços, a criação de normas
mais rigorosas, com nova legislação comunitária garantindo indemnizações para
os passageiros cujos voos são cancelados ou sofrem atrasos e com uma série de
medidas contra a fraude na utilização a tempo parcial de bens imobiliários
(timeshare), com garantia de indemnização às vítimas.
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Trabalhadores qualificados e uma 
economia competitiva 

As competências em matéria de tecnologias da informação (TI) são essenciais na
actual sociedade da informação. A UE está empenhada na construção de uma
economia competitiva e dinâmica baseada no conhecimento, através do
lançamento de iniciativas de formação, como o e-Learning e a educação e
formação ao longo da vida, com vista a transformar todo o sector da educação.
Esta é uma prioridade máxima para os Socialistas Europeus, determinados em
oferecer aos grupos desfavorecidos acesso à educação, com um destaque
especial para as TI. A UE consagrou 1996 o «Ano Europeu da Educação e da
Formação ao Longo da Vida», 2003 o «Ano Europeu das pessoas com deficiência»
e 2004 o «Ano Europeu da Educação pelo Desporto».
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Regeneração regional 
A UE ajuda activamente as regiões que enfrentam dificuldades económicas e
sociais, através de uma série de «fundos estruturais» destinados a financiar
projectos que gerem um desenvolvimento económico a longo prazo e a
solucionar problemas sociais, como o desemprego, bem como a dar resposta à
escassez de trabalhadores qualificados. O financiamento está disponível para
regiões dos actuais Estados-Membros e dos países da adesão. Os Socialistas
Europeus trabalham em conjunto com as autoridades regionais e locais com
vista a garantir uma utilização dos fundos estruturais em função das actuais e
futuras necessidades. 

Mares mais seguros 
Os Socialistas Europeus promovem constantemente a segurança dos navios de
transporte de mercadorias, bem como dos ferries que transportam pessoas nas
águas comunitárias. Quando o petroleiro Prestige naufragou ao largo da costa da
Galiza, os Socialistas Europeus propuseram a instauração de uma investigação
completa e a proibição de circulação nas águas comunitárias de petroleiros de
casco simples. Também têm sido bem sucedidos na melhoria das condições de
segurança dos ferries e dos registos de passageiros que os operadores de ferries
devem manter.
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Direitos do trabalhador 
São várias as normas comunitárias que garantem os direitos dos trabalhadores,
entre as quais, a igualdade de direitos para trabalhadores a tempo parcial, o
número máximo de horas de trabalho e o direito a férias pagas. Os Socialistas
Europeus trabalharam muito no sentido de assegurar estes direitos, que
pertencem agora a todos os cidadãos comunitários. 

Compras através da Internet 
O mercado único europeu traz muitas vantagens, tais como preços mais baixos
devido a uma maior concorrência. A tecnologia da Internet trouxe ainda mais
vantagens, ao permitir que as empresas vendam os seus produtos através da
Internet e poupem nos custos operacionais. Do mesmo modo, os consumidores
podem fazer compras e pagar os produtos on-line. Os Socialistas Europeus estão
a trabalhar no sentido de garantir a segurança das transacções efectuadas através
da Internet e conservar os direitos dos consumidores on-line.
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Locais de trabalho mais seguros 
A segurança no local de trabalho é fundamental para os trabalhadores. A União
Europeia estabeleceu rigorosos limites legais relativamente à exposição dos
trabalhadores de todos os sectores industriais a certos níveis de ruído, bem
como à sua exposição ao amianto ou à excessiva vibração de máquinas. Os
Socialistas Europeus contribuíram de forma significativa para assegurar uma
maior protecção no local de trabalho em termos de riscos para a saúde.

Participação dos trabalhadores nas 
decisões das empresas 

As normas comunitárias asseguram condições equitativas para todos os
trabalhadores no mercado único. Estas normas incluem o direito à informação e à
consulta sobre decisões importantes da empresa que afectem os trabalhadores. 

Igualdade entre mulheres e homens 
A UE adoptou várias medidas no sentido de promover a igualdade entre
mulheres e homens. A legislação europeia garante igualdade de remuneração,
igualdade de direitos para trabalhadores a tempo parcial, não discriminação nas
reformas, direitos de maternidade e licença parental, igualdade de acesso ao
emprego e formação profissional e promoção de um papel equitativo nos
processos de tomada de decisão. Os Socialistas Europeus acreditam que a
igualdade de participação das mulheres em todos os aspectos da sociedade é
fundamental para a democracia e um factor de progresso. 
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Serviços Públicos para todos 
Graças à pressão exercida pelos Socialistas Europeus, foram tomadas medidas
no sentido de garantir que os serviços públicos de interesse para todos os
cidadãos (como o fornecimento de electricidade, gás e água, os serviços
postais, etc.) sejam incluídos nos textos legais que regem a UE e o mercado
único. A garantia de acesso aos serviços públicos é central para o projecto dos
Socialistas Europeus, que pretendem assegurar um modelo social europeu
baseado na solidariedade e na coesão social.   

Telefones Móveis 
Quando a indústria dos telefones móveis iniciou a sua actividade, nos anos 80,
a UE estabeleceu uma norma única para os telefones móveis. Esta norma,
conhecida como GSM (sistema global para comunicações móveis) constitui um
dos grandes êxitos da UE. Actualmente, cerca de 75% dos cidadãos
comunitários possui um telefone móvel e algumas das maiores empresas do
sector são europeias.
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Acesso aos cuidados de saúde 
Independentemente do Estado-Membro em que se encontrem, todos os
cidadãos comunitários têm direito aos mesmos serviços de saúde que os
nacionais desse país. Para tal, precisam apenas de um formulário E111, que
constitui prova de elegibilidade. Os Socialistas Europeus também lutaram no
sentido de oferecer aos cidadãos europeus assistência jurídica na sua própria
língua, caso sofram um acidente enquanto viajam noutro país da UE.

Dotar as pessoas de novas competências 
Com vista a apoiar a reinserção das pessoas no mercado de trabalho, a UE
criou programas de formação que oferecem novas competências aos
desempregados. Através destes programas, a UE espera criar cerca de 20
milhões de postos de trabalho até 2010.



14

U

Um melhor ambiente 
Desde os anos 70, a UE tem procurado assegurar um nível elevado de
protecção ambiental, tendo como resultados um ar mais puro, a proibição da
comercialização da gasolina com chumbo, praias mais limpas, uma indústria
mais segura e um aumento da reciclagem, que, por sua vez, reduziu o número
de aterros na União. Os Socialistas Europeus acreditam que os cidadãos têm
direito a um ambiente saudável e estão empenhados em oferecer às gerações
futuras um ambiente bem preservado. 
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A União Europeia no mundo
Em 1999, os Estados-Membros da UE decidiram criar uma política externa
comum que os fortalecesse a nível internacional e lhes permitisse enfrentar as
ameaças modernas, como o terrorismo e a proliferação de armas de destruição
maciça. Os Socialistas Europeus apoiam o desarmamento nuclear e medidas
para combater a venda de armas químicas e biológicas, assim como de minas,
armas de pequeno calibre e mísseis balísticos. Os Socialistas Europeus apoiam
igualmente a aplicação de sanções a países que não respeitem os direitos
humanos. Está ainda a ser criado um sistema comum de asilo para assegurar um
tratamento justo das pessoas que fogem de tais países. A UE possui uma longa
história de apoio financeiro a projectos de combate à pobreza nos países em
desenvolvimento que respeitam os direitos humanos e os princípios
democráticos e promovem o Estado de direito e a boa governação.
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O futebol europeu e a televisão 
Os clubes de futebol e outros clubes desportivos são agora livres para contratar
o número de jogadores que quiserem de outros Estados-Membros da UE, após
o acórdão Bosman proferido pelo Tribunal de Justiça, que transpôs para o
desporto as normas que permitem que os cidadãos comunitários trabalhem em
qualquer Estado-Membro, usufruindo dos mesmos direitos que os nacionais
desse país. Além disso, a legislação comunitária obriga à transmissão gratuita
dos principais eventos desportivos da UE. 

O desafio do milénio 
O primeiro desafio da Europa consistiu na manutenção da paz e na
reconstrução após a guerra. Nos anos 80, o desafio foi a construção do
mercado único, enquanto nos anos 90, foi a criação de uma moeda única.
Agora, o desafio consiste em alargar a UE, criando estabilidade, paz e
prosperidade para todos. O alargamento constitui uma grande oportunidade
para a UE, que os Socialistas Europeus têm promovido activamente,
trabalhando em conjunto com os Socialistas dos países da adesão para garantir
a representação de todos os seus eleitores. 
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Em que medida é que a União Europeia o afecta?
Esta história mostra apenas algumas das formas como a União Europeia afecta
a nossa vida quotidiana. Todos os Estados-Membros dispõem de um gabinete
do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, disponível para qualquer
informação. Pode também consultar as páginas da Internet do Parlamento e da
Comissão: 

http://europa.eu.int
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C O N TA C T O S:
Grupo Parlamentar do 

Partido Socialista Europeu

Parlamento Europeu

Rue Wiertz 

B-1047 Bruxelas

3 +32 (0)2 284 14 40

T pesgroup@europarl.eu.int

Quem somos? 
O Parlamento Europeu representa directamente os interesses dos

cidadãos da União Europeia. Os eurodeputados são eleitos por sufrágio

directo de cinco em cinco anos e pertencem a grupos políticos, como o

Grupo Parlamentar do Partido Socialista Europeu. 

As nossas prioridades são as seguintes: 

– incluir o emprego e os assuntos sociais nas políticas económicas; 

– promover um ambiente mais saudável e sustentável; 

– criar um espaço europeu de paz, liberdade, segurança e justiça; 

– assegurar uma voz forte para a Europa a nível global e a promoção

do desenvolvimento dos países mais pobres do mundo, através das

nossas políticas. 

Tivemos um papel fundamental na redacção da

Carta dos Direitos Fundamentais, incorporada no

projecto de Constituição da UE. Participaremos

activamente no trabalho contínuo de delinear a

União Europeia do futuro e tudo faremos para que o

alargamento de 2004 seja um êxito.

Para mais informações sobre a nossa organização, as nossas políticas

e a forma como o representamos, visite o nosso sítio na Internet:

http://www.socialistgroup.org
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