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Jeden deň zo života...
Mark má 19 rokov. Jeho priateľka Anna pochádza zo strednej Európy a prišla

sem študovať vďaka programu Erasmus. Až obaja doštudujú, majú v pláne

cestovať po Európe. 

Cieľom tohto príbehu je rozprávať vám o ich každodennom živote, o živote ich

priateľov a známych a ukázať vám, čo dobré im priniesla Európska únia,

Európsky parlament a najmä parlamentná skupina Strany európskych

socialistov. 
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Čistejšia voda 
Aby sa znížil obsah škodlivých látok zistených v úžitkovej vode, vydala Európska

únia (EÚ) v roku 1980 zákon, ktorý ako prvý uzákonil rovnaký štandard kvality

vody pre všetky štáty EÚ. Tento zákon sa priebežne rozširuje tak, aby prihliadal

na nové výsledky výskumu, zlepšenie zdravia a neškodnosť vody  (vrátane vody

na umývanie a vody v riekach). Dobrá kvalita vody je dlhodobým cieľom

európskych socialistov. Ak cestujete kamkoľvek v EÚ, môžete si už byť istí, že

voda, ktorú používate, je neškodná. 

Bezpečnejšie kozmetické výrobky 
Rovnako ako právne záväzné štandardy platné pre vodu, tak aj európsky zákon

pre kozmetické výrobky zaručuje, že zubná pasta, šampón a ďalšia kozmetika,

ktorú používame, je neškodná, nech ju kúpime kdekoľvek v EÚ. 
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Pestrejšia a bezpečnejšia strava 
Mnoho potravín, ktoré konzumujeme, pochádza z rôzných krajín EÚ. Otvorením

hraníc v rámci únie EÚ umožnila rýchlejšiu dopravu mnohých čerstvých potravín

a mliečnych výrobkov do rôznych štátov únie, čo poskytuje spotrebiteľom širší

výber tovaru za nižšie ceny. Pulty našich supermarketov dnes ponúkajú široký

výber tovarov pre labužníkov za nelabužnícke ceny. Potraviny, ktoré jeme, spĺňajú

štandardy bezpečnosti EÚ. Európski socialisti tvrdo bojovali za dodržiavanie

štandardov kvality v poľnohospodárstve a zaručenie bezpečnosti

poľnohospodárskych produktov, napríklad prostredníctvom akcií za zníženie

množstva pesticídov, ktoré používajú farmári. Európski socialisti sa tiež

zasadzovali o to, aby bolo zaručené využitie poľnohospodárskej pôdy v súlade s

ochranou životného prostredia. Ich aktivity majú za cieľ to, aby Európsky úrad

pre bezpečnosť potravín chránil záujmy spotrebiteľov z krajín EÚ. V prípade

geneticky upravených potravín sa európski socialisti usilujú o rovnováhu medzi

využitím nových vedeckých metód, právom spotrebiteľa na zdravé potraviny,

právom voľby a zdravým životným prostredím. 
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Zlepšenie verejnej dopravy 
Pomocou výskumu a štrukturálnych fondov pomáha EÚ zlepšovať verejnú

dopravu v malých aj veľkých európskych mestách a obciach. Cieľom je

vybudovanie siete verejnej dopravy, ktorá je bezpečná, cenovo dostupná a

vyhovuje potrebám občanov EÚ. Kľúčovou úlohou je skĺbenie rôznych typov

dopravy. Na dosiahnutí tohto cieľa  spolupracovali európski socialisti veľmi úzko

so skupinami cestujúcich a s pracovníkmi verejnej dopravy. Výsledkom má byť

zákon, vďaka ktorému bude verejná doprava dostupnejšia pre telesne

postihnuté osoby, starších ľudí a pre rodičov s kočíkmi. 

Bezpečnejšie cesty a vozidlá
Európski socialisti boli nápomocní pri presadení všeobecných zásad EÚ na

zaručenie bezpečnosti cestnej dopravy na celom kontinente. Zásady zahŕňajú

bezpečnejší dizajn automobilov, sprísnenie pravidiel pre vodičov diaľkovej

dopravy a šoférov autobusov, a celoeurópskych pravidiel týkajúcich sa

šoférovania pod vplyvom alkoholu. 
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Vzdelávanie a zaškoľovanie 
Európski socialisti veria, že vzdelanie je kľúčom k cieľu plnej zamestnanosti v

Európe. Európska únia investuje do vzdelávania, ktoré prebieha formou rôznych

kurzov pre ľudí, ktorí sa vracajú do pracovného procesu, ako aj rekvalifikačných

kurzov, ktoré preškoľujú zamestnancov a zabezpečujú schopnosť európskych

firiem držať krok s vývojom technológií. Všetka tieto kurzy zároveň znižujú mieru

nezamestnanosti.

Podpora študentských výmen
Európska únia pripravila výmenné kultúrne a jazykové programy Erasmus a

Comenius, aby pomohla ľuďom porozumieť odlišným kultúram. Erasmus

umožňuje študentom európskych univerzít absolvovať časť štúdia v inom

európskom štáte. Comenius je zameraný na vytvorenie väzieb medzi mladšími

študentmi a umožňuje im výmenné študijné pobyty. 
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Rozširovanie Európskej únie
Európska únia sa neustále vyvíja. Spoločenstvo, ktoré malo v päťdesiatych

rokoch šesť členských štátov, sa do roka 2004 rozšíri na 25 členských krajín* so

450 miliónmi obyvateľov a dvadsiatimi oficiálnymi jazykmi. Toto rozšírenie upevní

demokraciu na celom európskom kontinente a pomôže rozvoju trhu a

ekonomiky. Podľa mienky európskych socialistov povedie rozširovanie EÚ a

znovuzjednotenie Európy k vytvoreniu územia pokoja, stability a rozkvetu tam,

kde sa kontinent v minulosti zmietal vojnami. 

* 10 nových členských štátov: Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Česko,

Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Malta a Cyprus. 

Ľahšia a bezpečnejšia online rezervácia 
dovolenky

Investície EÚ do internetu umožňujú mnohým ľuďom v Európe tráviť dovolenku

v zahraničí a objednať si pobyt online. Zásady trhovej politiky EÚ a otvorenie trhu

sprístupnilo aj lacnejšiu leteckú dopravu. Európski socialisti mali vplyv na to, že

pri znížení cien došlo k zvýšeniu úrovne služieb, že zákony EÚ zaručujú vrátenie

peňazí cestujúcim, ktorých  lety boli zrušené alebo oneskorené, a že sa tvrdo

zakročuje proti podvodom v súvislosti s tzv. timesharingovou dovolenkou. Ich

obete majú zaručené odškodnenie.
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Schopní ľudia a ekonomika súťaže 
Znalosť informačných technológií (IT) je nevyhnutná pre život v dnešnej

informačnej spoločnosti. Záväzkom EÚ je vybudovať napríklad prostredníctvom

e-learningu a celoživotného vzdelávania konkurencieschopnú a dynamickú

ekonomiku založenú na poznatkoch, ktorá bude naplno využívať vzdelanie.

Najvyššou prioritou európskych socialistov je zaručiť prístup k vzdelaniu

znevýhodneným skupinám, a to najmä v oblasti IT. EÚ vyhlásila rok 1996 za „rok

celoživotného vzdelávania”, rok 2003 za rok postihnutých osôb a rok 2004 za rok

vzdelávania prostredníctvom športu. 
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Posilnenie regiónov
EÚ aktívne pomáha regiónom trpiacim ekonomickýcmi a sociálnymi problémami

prostredníctvom mnohých štrukturálnych fondov, z ktorých sú financované

projekty vedúce k dlhodobému ekonomickému rozvoju, riešiace sociálne

problémy ako nezamestnanosť a nízku úroveň kvalifikácie. Fondy sú prístupné

regiónom súčasných členských krajín EÚ a pristupujúcich štátov. Európski

socialisti úzko spolupracujú s regionálnymi a miestnymi úradmi, aby zaručili

posilnenie štrukturálnych fondov v súlade so súčasnými a budúcimi potrebami. 

Bezpečnejšie more 
Európski socialisti trvalo kladú dôraz na bezpečnosť obchodných plavidiel

prevážajúcich tovar a trajektov prepravujúcich cestujúcich vo vodách EÚ. Keď sa

pri španielskom pobreží potopil tanker Prestige, európski socialisti volali po

dôkladnom vyšetrení prípadu a po tom, aby bol tankerom prevážajúcim ropu

zakázaný vstup do vôd EÚ. Boli tiež úspešní pri zvýšení bezpečnosti trajektov a

pri zavedení pravidiel týkajúcich sa bezpečnosti cestujúcich, ktoré musia

prepravné spoločnosti dodržiavať. 
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Práva zamestnancov 
Rôzne európske zákony zaručujú, že zamestnanci nie sú vykorisťovaní.

Zakotvujú napríklad rovnaké práva pre zamestnancov na čiastočný úväzok,

maximálny počet pracovných hodín a nárok na platenú dovolenku. Európski

socialisti tvrdo pracovali na zaručení týchto práv, ktoré dnes požívajú všetci

občania EÚ. 

Nakupovanie cez internet
Samotný trh EÚ prináša množstvo výhod, akými sú nízke ceny vyvolané silnejším

konkurenčným bojom. Internet priniesol ďalšie výhody tým, že umožnil

spoločnostiam predávať výrobky cez internet a ušetriť tak na prevádzkových

nákladoch. Podobne môžu spotrebitelia vyberať a platiť tovar online. Európski

socialisti sa usilujú o to, aby bola zaistená bezpečnosť internetových bankových

operácií a uzákonené práva online spotrebiteľov. 
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Bezpečnosť na pracovisku 
Pre zamestnanca je životne dôležité bezpečné pracovné prostredie. EÚ stanovila

prísne právne normy pre maximálnu hladinu hluku, ktorému sú vystavení

robotníci vo všetkých odvetviach priemyslu, pre koncentrácie azbestových

častíc v ovzduší alebo pre nadmerné vibrácie strojového zariadenia. Európski

socialisti významnou mierou prispeli k zaručeniu väčšej ochrany zdravia na

pracovisku. 

Zapojenie pracovníka do rozhodovania
spoločnosti 

Existujú všeobecné pravidlá EÚ, ktoré v rámci jednotného trhu zaručujú mieru

účasti pracovníka. Tieto predpisy zahŕňajú právo na informácie a právo porady v

prípade dôležitých rozhodnutí spoločnosti, ktoré majú vplyv na zamestnanca. 

Rovnosť žien a mužov 
EÚ prijala opatrenia na podporu rovnosti medzi mužmi a ženami. Zákony EÚ

zaručujú rovnakú mzdu za rovnakú prácu, rovnaké práva pre pracovníkov na

čiastočný úväzok, vylučujú diskrimináciu v súvislosti s dôchodkom, nárokom na

rodičovskú dovolenku, garantujú rovnakú možnosť získania zamestnania,

rovnaký prístup k vzdelaniu a bránia rovnaké postavenie v otázkach

rozhodovania. Európski socialisti veria, že rovnocenná účasť žien v spoločnosti

je pre demokraciu nevyhnutná a je hnacou silou pokroku.
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Verejné služby pre všetkých
Vďaka tlaku zo Strany európskych socialistov boli prijaté opatrenia, ktoré

zaručujú, že verejné služby poskytované v záujme všetkých občanov, akými sú

elektrina, dodávky plynu a vody, poštové služby atď., sú zahrnuté do právnych

noriem, ktorými sa riadi EÚ a jej jednotný trh. Zaručenie verejných služieb

predstavuje kľúčové úsilie európskych socialistov o zabezpečenie európskeho

sociálneho modelu, založeného na solidarite a sociálnej súdržnosti.  

Mobilné telefóny 
Keď v osemdesiatych rokoch odštartoval priemysel mobilných telefónov, EÚ pre

mobilné telefóny stanovila jednotný štandard, ktorý je známy pod menom GSM

(the Global System for Mobile telecommunications). Dnes predstavuje jeden z

najväčších úspechov EÚ. V súčasnosti vlastní mobilný telefón okolo 75%

všetkých občanov. Niektorí z najväčších výrobcov mobilných telefónov sú

európske spoločnosti. 
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Dostupnosť zdravotníckej starostlivosti
Kdekoľvek na území EÚ sa nachádzajú jej občania, majú nárok na rovnakú

zdravotnú starostlivosť ako miestni obyvatelia. Všetko, čo potrebujú, je formulár

E111, ktorý je dokladom o spôsobilosti. Európski socialisti tiež tvrdo bojovali za

poskytnutie právnej pomoci občanom EÚ v ich rodnom jazyku v prípade nehody

v inej krajine EÚ. 

Získavanie nových zručností 
S cieľom pomôcť ľuďom v návrate na trh práce EÚ zostavila školiace programy,

ktoré nezamestnaných učia novým zručnostiam. EÚ verí, že pomocou takýchto

projektov vytvorí do roku 2010 približne 20 miliónov nových pracovných

príležitostí. 
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Zlepšovanie životného prostredia 
Od osemdesiatych rokov EÚ napomáhala dosiahnuť vysokú úroveň ochrany

životného prostredia. Výsledkom je čistejšie ovzdušie, zákaz používania

olovnatého benzínu, čistejšie pláže, bezpečnejší priemysel a väčšia recyklácia,

ktorá viedla k zníženiu počtu skládok odpadu na území EÚ. Európski socialisti sú

presvedčení, že občan má právo na zdravé životné prostredie, a za svoj záväzok

považujú odovzdanie náležite zachovaného životného prostredia budúcim

generáciám.   
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Európska únia vo svete 
V roku 1999 sa krajiny EÚ rozhodli zaviesť spoločné zásady zahraničnej politiky,

aby tak EÚ získala významnejšie postavenie na medzinárodnej scéne a dokázala

reagovať na novodobé hrozby, akými sú terorizmus a šírenie zbraní hromadného

ničenia. Európski socialisti podporujú jadrové odzbrojenie a opatrenia na boj proti

obchodu s  chemickými a biologickými zbraňami, s mínami, ručnými zbraňami a

balistickými strelami. Európski socialisti takisto podporujú sankcie proti krajinám,

ktoré porušujú ľudské práva. EÚ tiež posilňuje spoločnú azylovú politiku, ktorá

zaručí spravodlivé zaobchádzanie s ľuďmi, ktorí z týchto krajín utekajú. EÚ píše

dlhšiu históriu v oblasti finančnej podpory projektom, ktoré sú zamerané na

odstránenie chudoby v rozvojových krajinách rešpektujúcich ľudské práva,

dodržiavajúcich demokratické zásady a uznávajúcich úlohu práva a systému

dobrého riadenia. 
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Európsky futbal a televízia 
Futbalové a iné športové kluby dnes už môžu na základe rozhodnutia Súdneho

dvora v kauze Bosman voľne najímať akýkoľvek počet hráčov (športovcov) z

ostatných krajín EÚ, čo zodpovedá predpisom EÚ, ktoré povoľujú občanom EÚ

pracovať v ktoromkoľvek  štáte EÚ pri rovnakých právnych podmienkach ako v

prípade miestnych pracovníkov. Európske právo tiež zaručuje priame prenosy

veľkých športových udalostí pre verejnosť. 

Výzva tisícročia 
Prvotnu výzvou pre Európu bolo udržanie mieru a obnova po vojne. V

osemdesiatych rokoch ňou bolo vybudovanie jednotného trhu. V  deväťdesiatych

rokoch zavedenie jednotnej meny. Dnes je výzvou rozšírenie EÚ a zaručenie

stability, mieru a blahobytu pre všetkých. Rozšírenie je veľkou šancou EÚ, ktorú

európski socialisti aktívne podporili v úzkej spolupráci so socialistami z

pristupujúcich krajín.
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Aký má na Vás Európska únia dosah? 
Toto rozprávanie zobrazuje iba niektoré z vecí, ktorými Európska únia ovplyvňuje

náš každodenný život. V každej krajine EÚ existuje kancelária Európskeho

parlamentu a Európskej komisie, s ktorou sa môžete spojiť, aby ste získali viac

informácií. Tie nájdete aj na internetových stránkach Európskeho parlamentu a

Európskej komisie: 

http://europa.eu.int
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Parlamentný klub Strany 

európskych socialistov

European Parliament

Rue Wiertz 

B-1047 Brussels

3 +32 (0)2 284 14 40

T pesgroup@europarl.eu.int

Kto sme?  
Európsky parlament zastupuje priamo záujmy občanov Európskej únie.

Členovia parlamentu sú volení každých päť rokov priamou voľbou a sú

členmi politickej skupiny, akou je aj parlamentná skupina Strany

európskych socialistov. 

Naše prvoradé ciele: 

– zamestnanosť a sociálne rozmery hospodárskej politiky

– zdravšie a udržateľné životné prostredie

– Európska zóna mieru, slobody, bezpečia a spravodlivosti

– platné slovo Európy na celosvetovej úrovni, politika podporujúca

rozvoj najchudobnejších krajín na svete

Zohrávali sme kľúčovú úlohu pri tvorbe návrhu

Charty základných práv začlenenej do novej Ústavy

EÚ. Naplno budeme i naďalej pracovať na formovaní

Európskej únie budúcnosti a na jej úspešnom

rozšírení v roku 2004. 

Viac informácií o našej organizácii, politike a tom, ako vás zastupujeme,

nájdete na našej webovej stránke http://www.socialistgroup.org
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