
U

Kako je 
živeti 
v Evropi

POSLANSKA SKUPINA STRANKE 

EVROPSKIH SOCIALDEMOKRATOV



0
2

U

En dan v življenju ...
Mark je star 19 let. Njegovo dekle Anna prihaja iz Srednje Evrope in je prišla sem

študirat preko programa izmenjav Erasmus. Ko bosta diplomirala, se bosta

odpravila na potovanje po Evropi.

Namen naše zgodbe je predstaviti njuno vsakdanje življenje in življenja njunih

prijateljev in znancev, da bi spoznali prednosti, ki jih prinašajo Evropska unija,

Evropski parlament in še posebej poslanska skupina Stranke evropskih

socialdemokratov. 
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Čistejša voda
Da bi zmanjšali količino škodljivih snovi v pitni vodi, je Evropska unija (EU) že leta

1980 sprejela zakon, ki določa enotne standarde kakovosti vode za vse države

članice. Zakon se redno obnavlja v skladu z novimi znanstvenimi dognanji, tako

da se raven zdravstvene in vodne varnosti stalno izboljšuje, vključno z vodo za

umivanje in rečno vodo. Visoka kakovost vode je že od nekdaj eno od

pomembnih vodil za evropske socialdemokrate. Tako ste danes lahko v vseh

državah EU prepričani, da je voda neoporečna. 

Varni kozmetični izdelki 
Podobno kot so z zakonom določeni varnostni standardi za vodo, Evropski

zakon o kozmetiki zagotavlja neoporečnost zobnih krem, šamponov in drugih

kozmetičnih izdelkov ne glede na državo EU, v kateri jih kupimo. 
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Bolj raznolika in zdrava hrana
Precej hrane, ki jo uživamo, izvira iz drugih držav EU. Z odprtjem meja znotraj Unije

je postalo bistveno lažje in hitreje prevažati številna sveža živila in mlečne izdelke iz

članice v članico. Za potrošnike to pomeni večjo izbiro in nižje cene. Police

supermarketov so polne visoko kakovostnih izdelkov, a brez zasoljenih cen. Hrana,

ki jo uživamo, v celoti ustreza varnostnim standardom EU in evropski

socialdemokrati si močno prizadevamo za zdravo in naravi prijazno kmetovanje, na

primer s pobudami za zmanjševanje uporabe pesticidov v kmetijski pridelavi živil.

Evropski socialdemokrati si trudimo zagotoviti, da so kmetijske površine v Evropi

pod stalnim okoljskim nadzorom, na podlagi naših pobud pa bo varstvo potrošnikov

v EU odslej izvajala novoustanovljena Evropska služba za neoporečnost hrane. Na

področju gensko spremenjenih živil (GMO) si evropski socialdemokrati želimo

ohraniti ravnotežje med znanstvenim napredkom, pravico potrošnikov do zdrave

hrane, pravico do svobodne izbire in zdravim okoljem. 
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Izboljševanje javnega prevoza 
Z raziskavami in strukturnim sofinanciranjem želi EU izboljšati javni promet v

manjših in večjih krajih ter lokalnih skupnostih po vsej Evropi. Cilj je vzpostaviti

varna, učinkovita in poceni omrežja javnega prometa, ki ustrezajo potrebam

državljanov EU. Povezovanje različnih javnih prevoznih sredstev v enotna

omrežja je ena ključnih prioritet, in za njeno uresničitev smo Evropski

socialdemokrati intenzivno sodelovali s predstavniki potnikov in javnimi

prevozniki, da smo ustvarili zakonsko podlago za boljšo dostopnost javnega

prometa tudi za telesno prizadete osebe, starejše in starše z vozički. 

Varnejše ceste in vozila
Evropski socialdemokrati smo igrali odločilno vlogo pri sprejemanju skupnih

evropskih regulacij za zagotavljanje cestnoprometne varnosti po vsej celini. To

vključuje varnejše oblikovanje vozil, nove zakone o varnostnih pasovih za šolske

avtobuse, ukrepe proti preutrujenim voznikom tovornjakov in avtobusov in

enotne evropske predpise proti alkoholiziranim voznikom. 
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Izobraževanje in izpopolnjevanje
Evropski socialdemokrati zastopamo prepričanje, da je izobrazba ključ do polne

zaposlenosti v Evropi. Evropska unija zato z različnimi programi vlaga v

izobraževanje in izpopolnjevanje za lažjo zaposljivost ljudi, pa tudi v programe

poklicne prekvalifikacije, ki evropskim podjetjem pomaga držati korak s

tehnološkim razvojem. 

Spodbujanje mobilnosti študentov
Za lažje razumevanje drugih kultur je EU ustanovila dva programa kulturne in

jezikovne izmenjave, Erasmus in Comenius. Preko Erasmusa lahko evropski

študenti del študija opravijo v drugi evropski državi, prek programa Comenius pa

potekajo povezave in izmenjave učencev in dijakov med državami. 
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Širitev Evropske unije
Evropska unija se neprestano širi. Skupnost šestih držav, ustanovljena v petdesetih

letih prejšnjega stoletja, je od leta 2004 zrasla v unijo 25 držav članic* s skupaj 450

milijoni prebivalcev in 20 uradnimi jeziki. Širitev unije trdno vkoreninja demokracijo

v vse dežele evropske celine in postavlja temelje trgovini in gospodarski rasti. Za

evropske socialdemokrate širitev EU in ponovna združitev evropskega prostora

pomenita ustvarjanje miru, stabilnosti in blagostanja na področju, ki je bilo v

preteklosti znano predvsem po vojnah. 

* Deseterica novih držav članic: Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Češka,

Slovaška, Madžarska, Slovenija, Malta in Ciper. 

Lažje in brezskrbnejše rezervacije 
potovanj preko interneta

Vlaganja Evropske unije v spletne tehnologije so številnim Evropejcem olajšale

počitnikovanje v tujini in jim omogočila urejanje rezervacij in plačil preko interneta.

Prosta konkurenca in odpiranje trga sta med drugim prinesla tudi cenejše polete.

Evropski socialdemokrati smo dosegli, da se je kljub cenovnemu znižanju dvignila

kakovost, nova evropska zakonodaja pa zagotavlja vračilo denarja vsem letalskim

potnikom, katerih leti so bili odpovedani ali zamujeni. EU je prav tako stopila na prste

goljufijam s časovnimi zakupi in zakonsko predpisala oddolžitev prizadetim.
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Sposobni ljudje v konkurenčnem gospodarstvu
Informacijsko–tehnološke spretnosti so v današnji družbi odločilnega pomena,

zato si EU prek programov usposabljanja, kot sta učenje na daljavo in

vseživljenjsko učenje, prizadeva zgraditi konkurenčno in na prilagodljivem znanju

temelječe gospodarstvo. To je hkrati tudi eden poglavitnih ciljev za evropske

socialdemokrate, ki želimo dostop do izobraževanja omogočiti tudi invalidom in

drugim prizadetim osebam, s posebnim poudarkom na informacijski tehnologiji.

EU je leto 1996 označila kot leto vseživljenjskega učenja, 2003 kot leto invalidov

in 2004 kot leto izobraževanja skozi športne dejavnosti.
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Oživljanje regij
EU dejavno pomaga ekonomsko ali socialno ogroženim regijam s številnimi

“strukturnimi skladi”, iz katerih se financirajo projekti trajnostnega gospodarskega

razvoja in odpravljanja družbenih problemov, kot sta nezaposlenost ali neustrezna

usposobljenost ljudi. Sredstva so na voljo regijam sedanjih članic EU in pristopnih

držav. Evropski socialdemokrati tesno sodelujemo z regionalnimi in lokalnimi

oblastmi in skrbimo za to, da se s strukturnimi skladi upravlja smotrno glede na

sedanje in prihodnje potrebe regij.

Varnejša morja
Evropski socialdemokrati se neprestano borimo za večjo varnost tovornih in

potniških plovil v vodah EU. Ko je pred gališko obalo potonil tanker Prestige, smo

evropski socialdemokrati zahtevali podrobno preiskavo in prepoved plovbe za

tankerje z enojnim trupom v vodah EU. Poleg tega smo dosegli izboljšanje varnosti

na potniških trajektih in podrobnejše vodenje evidence potnikov, ki jih morajo odslej

voditi ladijski prevozniki.
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Pravice delavcev
Proti izkoriščanju delavcev se bori več evropskih zakonov, ki med drugim

zagotavljajo enakopravnost delavcev s skrajšanim delovnim časom, največje

število delovnih ur, ki jih delodajalec lahko zahteva od zaposlenih in upravičenost

do plačanega dopusta. Evropski socialdemokrati smo vložili mnogo truda v

uresničevanje teh pravic, ki jih danes uživajo vsi državljani Evropske unije. 

Kupovanje preko interneta
Skupni evropski trg prinaša številne prednosti, še posebej nižje cene zaradi večje

konkurence. Spletne tehnologije so prinesle nove prednosti, saj podjetjem

omogočajo prodajo izdelkov preko interneta in s tem zniževanje operativnih

stroškov. Potrošniki lahko kupujejo vsepovsod in plačujejo preko spleta, evropski

socialdemokrati pa si prizadevamo zagotoviti varnost spletnega kupčevanja in

zaščititi pravice internetnih potrošnikov. 



11

U

Več varnosti na delovnem mestu
Varno delovno okolje je za delavce življenjskega pomena. Evropska unija je

določila stroge zakonske omejitve za izpostavljenost delavcev vseh panog

nevarnim vplivom, kot so hrup, azbest ali prekomerne vibracije delovnih strojev.

K zagotavljanju boljše zaščite delavcev pred zdravstvenimi tveganji na delovnem

mestu smo pomembno prispevali tudi evropski socialdemokrati. 

Udeleženost delavcev pri odločanju v podjetju
Skupni evropski pravilniki zagotavljajo, da so delavci na skupnem evropskem

trgu enakovredni igralci. Med ta pravila sodi tudi pravica do obveščenosti in

sodelovanja pri pomembnih odločitvah v podjetju, ki bi jih utegnile zadevati. 

Enakopravnost žensk in moških
EU je sprejela celo vrsto ukrepov za enakopravnost žensk in moških. Evropska

zakonodaja tako zagotavlja enako plačilo za enako delo, enake pravice za delavce

s skrajšanim delovnim časom, enakopravnost pri pokojninah, materinske pravice

in očetovski dopust, enakost pri zaposlovanju in izobraževanju ter enakovrednost

pri odločanju. Evropski socialdemokrati zastopamo prepričanje, da je enakovredna

udeleženost žensk v vseh segmentih nujna za demokratično družbo in predstavlja

gibalo napredka. 
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Javna infrastruktura za vse 
Kot rezultat pritiskov s strani evropskih socialdemokratov je Unija z ustreznimi

zakonskimi določili poskrbela za zagotavljanje javno komunalne infrastrukture,

kamor sodijo oskrba z elektriko, plinom in vodo ter poštne storitve, vsem

državljanom EU. Zagotovitev javne infrastrukture predstavlja temelj v

prizadevanjih evropskih socialdemokratov za vzpostavljanje evropske socialne

družbe, ki je zgrajena na načelu solidarnosti in družbene pripadnosti.  

Mobilna telefonija
Ko se je v osemdesetih letih pričel vzpon mobilne telefonije, je EU predpisala

enotni standard za mobilne telefone. Ta standard, znan pod imenom GSM

(Global System for Mobile telecommunications), je eden večjih uspehov EU.

Danes ima okrog 75 odstotkov državljanov EU svoj mobilni aparat, v Evropi pa

ima sedež tudi nekaj vodilnih proizvajalcev mobilnih telefonov. 
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Dostopnost zdravstvene oskrbe
Kjerkoli v Uniji se nahajajo njeni državljani, imajo pravico do enake zdravstvene

oskrbe kot prebivalci tistega področja. Vse, kar potrebujejo, je obrazec E111, ki

dokazuje upravičenost do zdravstvenih storitev. Evropski socialdemokrati smo

poleg tega dosegli še, da je državljanom EU v primeru nesreče v drugi državi Unije

zagotovljena pravna pomoč v njihovem jeziku. 

Posredovanje novih znanj in spretnosti
Da bi nezaposlenim olajšali ponovni vstop na trg dela, je EU vzpostavila

izobraževalne programe, s katerimi si lahko pridobijo nova znanja in spretnosti.

S takšnimi projekti namerava EU do leta 2010 ustvariti do 20 milijonov novih

delovnih mest. 
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Za lepše okolje
Vse od sedemdesetih let se EU dejavno zavzema za varstvo okolja, zato imamo

danes čistejši zrak, prepoved osvinčenega bencina, čistejše obale, varnejšo

industrijo, vse več reciklažnih obratov in vse manj odlagališč odpadkov. Evropski

socialdemokrati smo trdno prepričani, da je čisto in zdravo okolje državljanska

pravica, zato bomo storili vse v naši moči, da bi prihodnjim generacijam zapustili

ohranjeno okolje. 
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Evropska unija v svetu
Leta 1999 so se članice EU odločile za vzpostavitev skupne zunanje politike, s

čimer bi imele močnejšo vlogo v svetovni politiki in se bolje spopadale s grožnjami

današnjega časa, kot sta terorizem in širjenje orožja za množično uničevanje.

Evropski socialdemokrati podpiramo jedrsko razoroževanje in vse ukrepe, ki so

uperjeni proti prodaji kemičnega in biološkega orožja, min, manjšega strelnega

orožja in balističnih izstrelkov. Evropski socialdemokrati tudi podpiramo sankcije

proti državam, ki kršijo človekove pravice, ustanavlja pa se tudi skupni azilarni

sistem, ki bo ubežnikom iz takih držav zagotavljal pravično obravnavo. V boju proti

revščini EU že vrsto let nudi finančno podporo državam v razvoju, ki spoštujejo

človekove pravice, upoštevajo demokratična načela in vzpostavljajo vladavino

pravne države. 
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Evropski nogomet in televizija
Po znamenitem Bosmanovem primeru in sodbi Evropskega sodišča, ki je bila

izrečena v skladu z zakoni o prostem prehajanju delavcev znotraj EU in

zagotavljanju enakovrednih pravic, lahko nogometni in drugi športni klubi zdaj

najemajo poljubno število igralcev iz druge države članice. Poleg tega evropska

zakonodaja zagotavlja, da so večji športni dogodki preko prostih televizijskih

prenosov dostopni javnosti. 

Izziv tisočletja
Prva izziva skupne Evrope sta bila ohranjanje miru in povojna obnova. Zatem je

bil v osemdesetih letih prejšnjega stoletja vzpostavljen skupni trg. V devetdesetih

je bila ustvarjena skupna denarna valuta. Danes je izziv v širitvi EU in

zagotavljanju stabilnosti, miru in blagostanja za vse državljane. Širitev je izjemna

priložnost za EU, ki jo evropski socialdemokrati v sodelovanju s socialdemokrati

držav pristopnic vseskozi dejavno podpirajo in tako zastopajo interese vseh

bodočih udeleženk. 
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Kako vi doživljate Evropsko unijo
Pričujoča zgodba kaže le nekaj vidikov, kako Evropska unija vpliva na naše

vsakdanje življenje. V vsaki državi članici sta urada Evropskega parlamenta in

Evropske komisije, na katera se lahko obrnete za nadaljnje informacije, na voljo

pa so tudi njune spletne strani na naslovu 

http://europa.eu.int
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N A S LOV

Poslanska skupina Stranke 

evropskih socialdemokratov

European Parliament

Rue Wiertz 

B-1047 Brussels

3 +32 (0)2 284 14 40

T pesgroup@europarl.eu.int

Kdo smo 
Evropski parlament neposredno zastopa interese državljanov Evropske

unije. Poslanci parlamenta so neposredno izvoljeni vsakih pet let in

predstavljajo politične skupine, na primer poslansko skupino Stranke

evropskih socialdemokratov. 

Naši glavni cilji so naslednji: 

– vključevanje zaposlovanja in socialnih vidikov v gospodarsko politiko, 

– zagotavljanje zdravega in trajnostnega okolja, 

– ustvarjanje evropskega prostora, kjer vladajo mir, svoboda, varnost

in pravica, 

– zavzemanje za močno vlogo Evrope na globalnem prizorišču in za

politiko, ki podpira razvoj revnejših držav sveta.

Imeli smo ključno vlogo pri snovanju Listine temeljnih

pravic, ki je del osnutka ustave EU. Še naprej bomo

imeli dejavno vlogo pri gradnji Evropske unije

prihodnosti, še posebej pa si bomo prizadevali za

uspešnost širitve v letu 2004. 

Za več informacij o naši organizaciji, politiki in delovanju obiščite našo

spletno stran na naslovu: http://www.socialistgroup.org
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