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Jeden den ze života...
Markovi je 19 let. Jeho přítelkyně Anna pochází ze střední Evropy a přijela sem

studovat díky programu Erasmus. Až oba dostudují, mají v plánu cestovat po

Evropě.

Cílem tohoto příběhu je vyprávět vám o jejich každodenním životě, o životě jejich

přátel a známých a ukázat vám, co dobrého jim přinesla Evropská unie,

Evropský parlament a zvláště parlamentní skupina Evropské strany sociálně

demokratické.
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Çistější voda
Aby se snížil obsah škodlivých látek zjištěných v užitkové vodě, vydala Evropská

unie (EU) v roce 1980 zákon, který jako první stanovil stejný standard kvality

vody pro všechny státy EU. Tento zákon je průběžně upravován tak, aby bral v

úvahu nové výsledky výzkumu, zlepšení kvality zdraví a nezávadnost vody

(včetně vody na mytí a vody v řekách). Dobrá kvalita vody je dlouhodobým cílem

Evropských sociálních demokratů. Cestujete-li kdekoliv po EU, můžete si být

nyní jisti, že voda, kterou používáte, je nezávadná. 

Bezpečnější kosmetické výrobky
Stejně jako byly zavedeny právně závazné standardy platné pro vodu, existuje i

evropský zákon pro kosmetické výrobky, který mj. Zajiš7uje, že zubní pasta, šampón

i další kosmetika denní potřeby jsou nezávadné, a7 je koupíme kdekoliv v EU.
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Pestřejší a bezpečnější potraviny
Mnoho potravin, které konzumujeme, pochází z různých států EU. Otevřením hranic

v rámci unie umožnila EU rychlejší dopravu mnoha čerstvých potravin a mléčných

výrobků do různých států unie. Díky tomu mají spotřebitelé k dispozici širší výběr

zboží za nižší ceny. Pulty našich supermarketů nyní nabízejí široký výběr zboží pro

labužníky za nelabužnické ceny. Potraviny, které jíme, splňují evropské standardy

nezávadnosti. Evropští sociální demokraté tvrdě bojovali za dodržování standardů

kvality v zemědělství a za zajištění nezávadnosti zemědělských produktů, například

tlakem na snížení množství pesticidů používaných farmáři. Evropští sociální

demokraté také pracovali na tom, aby bylo zajištěno využití zemědělské půdy v

souladu s ochranou životního prostředí. Díky jejich úsilí bude nově vznikající

Evropský úřad pro nezávadnost potravin chránit zájmy spotřebitelů ze zemí EU. V

případě geneticky upravených potravin (GMOs) trvají Evropští sociální demokraté

na rovnováze mezi využitím nových vědeckých metod, právem spotřebitele na

nezávadné potraviny, právem volby a zdravým životním prostředím.
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Zlepšení veřejné dopravy 
Pomocí výzkumu a financování ze strukturálních fondů pomáhá EU zlepšovat

veřejnou dopravu v malých i velkých evropských městech a obcích. Cílem je

vybudování sítě veřejné dopravy, která je bezpečná, funkční a cenově dostupná,

a která vyhovuje potřebám občanů EU. Klíčovým úkolem je přitom skloubení

různých typů dopravy. Pro dosažení tohoto cíle spolupracovali Evropští sociální

demokraté velmi úzce se skupinami cestujících a s pracovníky ve veřejné

dopravě, aby vznikly zákony, které učinily veřejnou dopravu dostupnější tělesně

postiženým osobám, seniorům a rodičům s kočárkem.

Bezpečnější silnice a vozidla 
Evropští sociální demokraté pomohli prosadit všeobecné zásady EU pro zajištění

bezpečnosti silniční dopravy na celém kontinentu. Zásady zahrnují bezpečnější

konstrukce automobilů, nové zákony o bezpečnostních pásech ve školních

autobusech, zpřísnění pravidel pro řidiče dálkové dopravy a šoféry autobusů i

zpřísnění celoevropských pravidel, týkajících se řízení pod vlivem alkoholu.
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Vzdělávání a zaškolování
Evropští sociální demokraté věří, že vzdělání je klíčem k vytčenému cíli plné

evropské zaměstnanosti. Evropská unie investuje do vzdělávání, které probíhá

formou různých kurzů, pomáhajících lidem navrátit se do pracovního procesu a

snižujících míru nezaměstnanosti, i do rekvalifikačních kurzů, které přeškolují

zaměstnance a zajiš7ují tak schopnost evropských firem držet krok s vývojem

technologií. 

Podpora studentských výměnných programů
Evropská unie zavedla výměnné kulturní a jazykové programy Erasmus a

Comenius, aby pomohla lidem porozumět odlišným kulturám. Erasmus

umožňuje studentům evropských univerzit absolvovat část studia v jiném

evropském státě. Comenius je zaměřen na vytvoření vazeb mezi mladšími

studenty a umožňuje jim výměnné studijní pobyty. 
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Rozšiřování Evropské unie
Evropská unie se neustále vyvíjí. Společenství, které v padesátých letech sestávalo

z šesti členských států, vzroste v roce 2004 na 25 členských zemí* se 450 miliony

obyvatel a dvaceti oficiálními jazyky. Tímto rozšířením bude upevněna demokracie

na celém evropském kontinentu a bude pokračovat rozvoj trhu a ekonomiky. Podle

názoru Evropských socialistů povede rozšiřování EU a znovusjednocení Evropy k

vytvoření území míru, stability a rozkvětu tam, kde se v minulosti nacházel kontinent

zmítaný válkami.

* 10 nových členských států: Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, 

Çeská republika, Slovensko, MaGarsko, Slovinsko, Malta a Kypr.

Snazší a bezpečnější on-line rezervace 
dovolených

Investice EU do internetových technologií usnadňují mnoha lidem v Evropě trávit

dovolenou v zahraničí a objednat si pobyt on-line. Zásady tržní politiky EU a

otevření trhu vedlo ke zlevnění letecké dopravy. Evropští sociální demokraté

bojovali za to, aby při snížení cen došlo ke zvýšení úrovně služeb. Nové zákony EU

zaručují navrácení peněz cestujícím, jejichž lety byly zrušeny nebo zpožděny, a EU

může tvrdě zakročit proti podvodům v souvislosti s takzvanou „timesharingovou“

dovolenou, jejichž obětem je zaručeno odškodnění.
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Kvalifikovaní lidé 
a konkurenceschopná ekonomika 

Znalost informačních technologií (IT) je nezbytně nutná k životu v dnešní informační

společnosti. EU se zavázala vybudovat (například prostřednictvím vzdělávání

pomocí internetu či podpoře celoživotního studia) konkurenceschopnou a

dynamickou ekonomiku, založenou na znalostech a kvalifikaci lidí. Nejvyšší prioritou

Evropských sociálních demokratů je zajistit znevýhodněným skupinám přístup ke

vzdělání, zvláště pak v oblasti IT. EU vyhlásila rok 1996 rokem “Celoživotního

vzdělávání, rok 2003 rokem tělesně postižených osob a rok 2004 rokem vzdělávání

pomocí sportu. 
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Obnova regionů
EU aktivně pomáhá regionům, které čelí ekonomickým a sociálním těžkostem,

financováním z mnoha strukturálních fondů. Z nich jsou financovány projekty,

vedoucí k dlouhodobému ekonomickému rozvoji, napravující sociální problémy

jako nezaměstnanost a řešící nízkou úroveň kvalifikace. Fondy jsou přístupné

regionům současných členských zemí EU a přistupujících států. Evropští sociální

demokraté úzce spolupracují s regionálními a místními úřady, aby zajistili rozvoj

strukturálních fondů v souladu se současnými a budoucími potřebami.

Bezpečnější moře
Evropští sociální demokraté trvale kladou do popředí bezpečnost námořních

plavidel převážejících zboží a trajektů přepravujících cestující po vodách EU.

Když se ropný tanker Prestige potopil u španělského pobřeží, Evropští sociální

demokraté volali po důkladném vyšetření případu a po tom, aby byl tankerům

převážejícím ropu zapovězen vstup do vod EU. Byli také úspěšní při zvýšení

bezpečnosti trajektů a při zavedení pravidel, týkajících povinných uchovávání

registrů cestujících přepravními společnostmi.
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Práva zaměstnanců
Existuje několik evropských zákonů, které zaručují, že zaměstnanci nejsou

vykořis7ováni. Týkají se například rovných práv pro zaměstnance na částečný

úvazek, maximálního počtu pracovních hodin či nároku na placenou dovolenou.

Evropští sociální demokraté tvrdě pracovali na zajištění těchto práv, ze kterých

se nyní těší všichni občané EU. 

Internetové nakupování
Jednotný trh EU sám o sobě přináší mnoho výhod, jakými jsou i nízké ceny,

vyvolané zesíleným konkurenčním bojem. Internet přinesl ještě více výhod tím,

že umožnil společnostem prodávat výrobky po internetu a ušetřit tak na

provozních nákladech. Podobně mohou spotřebitelé vybírat a platit za zboží on-

line. Evropští sociální demokraté usilují o to, aby byla zajištěna bezpečnost

internetových bankovních operací a dodržována práva on-line spotřebitelů.
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Bezpečnější pracoviště
Pro zaměstnance je životně důležité bezpečné pracovní prostředí. EU stanovila

přísné právní normy pro limitní hladinu hluku, kterému jsou vystaveni dělníci ve

všech odvětvích průmyslu, pro koncentrace azbestových částic v ovzduší nebo pro

nadměrné vibrace strojního zařízení. Evropští sociální demokraté přispěli

významnou měrou k zajištění větší ochrany proti ohrožení zdraví na pracovišti.

Zapojení pracovníků do rozhodování společností
Existují obecná pravidla EU, která zaručují v rámci jednotného trhu míru účasti

pracovníků na rozhodovacích procesech ve firmě. Tyto předpisy zahrnují právo na

informace a právo zaměstnance na konzultaci v případě důležitých rozhodnutí

společnosti, která na něho mají vliv. 

Rovnost žen a mužů
EU přijala opatření na podporu rovnosti pohlaví. Zákony EU zaručují stejnou mzdu

za stejnou práci, stejná práva pro pracovníky na částečný úvazek, vylučují

diskriminaci v souvislosti s důchodem, nárokem na mateřskou či otcovskou

dovolenou, garantují stejnou možnost získání zaměstnání, rovný přístup ke vzdělání

a hájí rovné postavení žen a mužů v otázkách rozhodovacích pravomocí. Evropští

sociální demokraté věří, že rovnocenná účast žen v celospolečenském měřítku je

pro demokracii nezbytná a je hnací silou pokroku.
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Veřejné služby pro všechny 
Díky tlaku ze strany Evropských sociálních demokratů byla učiněna opatření

zaručující, aby veřejné služby, poskytované v zájmu všech občanů 

 jako

elektřina, dodávky plynu a vody, poštovní služby atd. 

 byly zahrnuty do

právních textů, kterými se řídí EU a její jednotný trh. Záruka veřejných služeb je

cílem snah Evropských sociálních demokratů o zajištění evropského sociálního

modelu, založeného na solidaritě a sociální soudržnosti.  

Mobilní telefony
Když v osmdesátých letech odstartoval průmysl mobilních telefonů, stanovila EU

pro mobilní telefony jednotný standard, který je znám pod jménem GSM (the

Global System for Mobile telecommunications) a je jedním z největších úspěchů

EU. Dnes vlastní mobilní telefon kolem 75% všech občanů a několik evropských

společností patří mezi největší výrobce mobilních telefonů.
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Dosažitelnost zdravotní péče
A7 už se občané EU nacházejí kdekoliv na jejím území, mají nárok na stejnou

zdravotní péči jako místní obyvatelé. Vše, co potřebují, je formulář E111, který je

opravňujícím dokladem. Evropští sociální demokraté také tvrdě bojovali za

poskytnutí právní pomoci občanům EU v jejich rodném jazyce, pokud měli

nehodu v jiné zemi EU.

Učení novým dovednostem
Aby EU pomohla lidem s návratem na trh práce, sestavila tréninkové programy,

v rámci nichž se učí nezaměstnaní novým dovednostem. EU doufá, že pomocí

těchto programů vytvoří do roku 2010 asi 20 milionů nových pracovních

příležitostí.
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Zlepšování životního prostředí
Od sedmdesátých let pomáhala EU prosazovat vysokou úroveň ochrany životního

prostředí. Výsledkem je čistší ovzduší, zákaz užívání olovnatého benzínu, čistší

pláže, bezpečnější průmysl a zvýšená recyklace, která vedla ke snížení počtu

skládek odpadu na území EU. Evropští sociální demokraté se domnívají, že občan

má právo na zdravé životní prostředí a považují za svůj závazek předání náležitě

uchovaného životního prostředí budoucím generacím.
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Evropská unie ve světě
V roce 1999 se členské státy EU rozhodly zavést společné zásady zahraniční

politiky, aby EU posílila svůj vliv na mezinárodní scéně a lépe se bránila

novodobým hrozbám jako terorismus a šíření zbraní hromadného ničení.

Evropští sociální demokraté podporují nukleární odzbrojení a opatření k boji proti

obchodu s chemickými a biologickými zbraněmi, s minami, ručními zbraněmi a

balistickými střelami. Evropští sociální demokraté také podporují uplatňování

sankcí proti zemím, které porušují lidská práva. Pracuje se na zásadách

společné azylové politiky, která zajistí spravedlivé zacházení s lidmi, kteří z

těchto zemí prchají. EU dlouhodobě finančně podporuje projekty odstraňující

chudobu v rozvojových zemích, které respektují lidská práva, dodržují

demokratické zásady a uznávají úlohu práva a řádného vládního systému.
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Evropský fotbal a televize
Fotbalové i ostatní sportovní kluby mohou nyní na základě rozhodnutí Soudního

dvora v kauze Bosman volně najímat jakýkoliv počet hráčů (sportovců) z

ostatních zemí EU, což odpovídá předpisům EU, které povolují občanům EU

pracovat v kterémkoliv státě EU za stejných právních podmínek jako místní

pracovníci. Evropské právo také zaručuje volné vysílání přímých přenosů z

velkých sportovních událostí pro veřejnost.

Výzva tisíciletí
První výzvou pro Evropu bylo zachování míru a poválečná obnova. V

osmdesátých letech to bylo vybudování jednotného trhu. V letech devadesátých

zavedení jednotné měny. Nyní je výzvou rozšíření EU a zajištění stability, klidu a

blahobytu pro všechny. Rozšíření je velkou příležitostí pro EU, kterou Evropští

sociální demokraté aktivně podpořili za úzké spolupráce se sociálními

demokraty z přistupujících zemí, aby reprezentovali všechny jejich stoupence.
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Jak Vás Evropská unie ovlivňuje?
Toto vyprávění ukazuje pouze některé způsoby, jak Evropská unie ovlivňuje náš

každodenní život. V každé zemi EU existuje kancelář Evropského parlamentu a

Evropské komise, se kterou se můžete spojit, abyste získali více informací. Ty lze

najít i na webových stránkách Evropského parlamentu a Evropské komise: 

http://europa.eu.int
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K O N TA K T

Poslanecký klub

Evropské strany

sociálně demokratické

European Parliament

Rue Wiertz 

B-1047 Brussels

3 +32 (0)2 284 14 40

T pesgroup@europarl.eu.int

Kdo jsme? 
Evropský parlament reprezentuje přímo zájmy občanů Evropské unie.

Çlenové parlamentu jsou voleni každých pět let přímou volbou a jsou

členy politických skupin, jakou je i parlamentní skupina Evropských

sociálních demokratů. 

Naše prvořadé cíle jsou:

– Zaměstnanost a sociální aspekty začleněné do ekonomických politik 

– Zdravější a udržitelné životní prostředí 

– Evropa jako území míru, svobody, bezpečí a spravedlnosti 

– Posílení vlivu Evropy na celosvětové úrovni a politika podporující

rozvoj nejchudších zemí na světě. 

Hráli jsme klíčovou úlohu při tvorbě konceptu Charty

základních práv, začleněné do návrhu Ústavy EU.

Plnou měrou budeme nadále usilovat o formování

Evropské unie budoucnosti a o její úspěšné rozšíření

v roce 2004.

Více informací o naší organizaci, politikách a o tom, 

jak vás zastupujeme, najdete na naší webové stránce :

http://www.socialistgroup.org
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