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En dag i Marks liv….
Mark er 19 år. Hans kæreste Anna er fra Centraleuropa og kom hertil for at

studere takket være Erasmus-programmet. Når de har fået deres eksamen, har

de planer om at rejse rundt i Europa.

Formålet med denne historie er at give et indblik i deres og deres venners og

bekendtes dagligdag og vise de fordele, som Den Europæiske Union, Europa-

Parlamentet og især De Europæiske Socialdemokraters Gruppe har skabt.
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Renere vand
For at mindske mængden af skadelige stoffer i det vand, vi bruger, vedtog Den

Europæiske Union, EU, i 1980 en lov, som indførte fælles normer for vandkvalitet

for alle EU’s medlemsstater. Loven er løbende blevet strammet op for at tage

hensyn til den seneste videnskabelige udvikling og forbedre sundheds- og

vandsikkerheden (herunder for bade- og flodvand). God vandkvalitet har længe

været et mål for De Europæiske Socialdemokrater. Uanset hvor man rejser i EU,

kan man nu være sikker på, at det vand, man drikker, er sikkert.

Sikrere kosmetik
Ligesom den europæiske lovgivning giver os bindende normer for vandkvaliteten,

garanterer den europæiske lov om kosmetik, at tandpasta, shampoo og andre

kosmetikprodukter er sikre, uanset hvor de købes i EU.
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Mere varierede og sikre fødevarer
Meget af den mad, vi spiser, kommer fra en anden af EU’s medlemsstater. Med

åbningen af EU’s indre grænser er det blevet muligt at transportere mange friske

fødevarer og dagligvarer hurtigere fra en EU-medlemsstat til en anden. Det giver

forbrugeren større udvalg og lavere priser. Hylderne i vores supermarkeder er nu

fyldt med de bedste gourmet-varer – uden gourmet-priser. De fødevarer, vi spiser,

opfylder alle EU’s sikkerhedsnormer, og De Europæiske Socialdemokrater har

kæmpet hårdt for at styrke kvaliteten i landbruget og skabe sikre landbrugsvarer,

f.eks. gennem initiativer til at mindske omfanget af de pesticider, som

landmændene bruger. De Europæiske Socialdemokrater har også arbejdet for, at

landbrugsjorden i Europa underlægges stram lovgivning for at sikre miljøet, og

deres aktiviteter har betydet, at der nu er nedsat en ny europæisk

fødevaresikkerhedsautoritet, som varetager de europæiske forbrugeres interesser.

Vedrørende genetisk modificerede fødevarer (GMO’er) ønsker De Europæiske

Socialdemokrater at finde en balance mellem videnskabelig innovation,

forbrugernes ret til sikre fødevarer, valgfrihed og et sundt miljø.



0
5

U

Bedre offentlig transport 
EU hjælper gennem støtte fra forsknings- og strukturfondene med til at forbedre

den offentlige transport i byer og lokalsamfund over alt i Europa. Formålet er at

opbygge offentlige transportnet, som er sikre, effektive og prisbillige – og

samtidig opfylder EU-borgernes behov. Her prioriteres forbindelser mellem de

forskellige transportformer højt, og De Europæiske Socialdemokrater har derfor

arbejdet meget tæt sammen med passagergrupper og offentlige transportaktører

for at få indført love, som gør offentlig transport tilgængelig for handicappede,

ældre og forældre med barnevogne.

Sikrere veje og biler 
De Europæiske Socialdemokrater har været drivkraften bag indførelsen af fælles

EU-regler for at øge trafiksikkerheden på hele kontinentet. Det drejer sig om sikrere

bilkonstruktioner, om nye love om sikkerhedsseler til skolebusser, om at slå hårdt

ned på lastbil- og buschauffører, der ikke overholder hviletidsbestemmelserne, og

om fælleseuropæiske regler for kørsel i alkoholpåvirket tilstand.
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Uddannelse
De Europæiske Socialdemokrater mener, at uddannelse er nøglen til fuld

beskæftigelse i Europa. EU investerer i uddannelse gennem forskellige

uddannelsesordninger for at få folk tilbage til arbejdsmarkedet og mindske

arbejdsløsheden – også i videreuddannelsesprogrammer for at videreuddanne

arbejdstagerne og sikre, at europæiske virksomheder kan holde trit med den

teknologiske udvikling.

Større mobilitet for studerende
For at fremme forståelse af andre kulturer har EU udviklet de kulturelle og

sproglige udvekslingsprogrammer Erasmus og Comenius. Med Erasmus kan

europæiske studerende på de højere læreanstalter gennemføre en del af deres

uddannelse i et andet europæisk land, og Comenius fokuserer på forbindelser

mellem og udveksling af yngre elever fra forskellige lande. 
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Udvidelsen af Den Europæiske Union
EU er i konstant bevægelse. Det fællesmarked med seks medlemmer, der blev

skabt i 1950’erne, er nu vokset til en union med 25 medlemsstater* fra og med 2004

– med 450 mio. indbyggere og 20 officielle sprog. Udvidelsen forankrer demokratiet

på hele det europæiske kontinent og styrker samhandel og økonomisk vækst. For

De Europæiske Socialdemokrater vil EU-udvidelsen og det genforenede Europa

skabe et område med fred, stabilitet og velfærd på et kontinent, hvis medlemmer

ofte har ligget i krig med hinanden.

* De 10 nye medlemsstater er Estland, Letland, Litauen, Polen, 

Den Tjekkiske Republik, Slovakiet, Ungarn, Slovenien, Malta og Cypern.

Lettere og sikrere online-feriebooking 
EU’s investeringer i internetteknologi gør det lettere for mange europæere at tage

på ferie i udlandet og foretage reservationer online. EU’s konkurrencebestemmelser

og lettere markedsadgang har også gjort flyrejser billigere. De Europæiske

Socialdemokrater har arbejdet for at sikre, at standarden stiger, selvom priserne

falder. Den nye EU-lovgivning sikrer, at passagerer, hvis fly aflyses eller 

forsinkes, får pengene tilbage, og der er indført strenge bestemmelser mod

timesharebedrageri med garanteret kompensation til ofrene.
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Velkvalificerede borgere i en 
konkurrencedygtig økonomi

IT-kvalifikationer er vitale i nutidens informationssamfund, og EU arbejder for at

opbygge en konkurrencedygtig og dynamisk videnbaseret økonomi gennem sine

uddannelsesinitiativer, f.eks. e-Learning og livslang efteruddannelse tilpasset

nutidens krav. Det er en førsteprioritet for De Europæiske Socialdemokrater at

give ugunstigt stillede grupper adgang til uddannelse, og især til uddannelse

inden for IT. EU udpegede 1996 til året for livslang uddannelse, 2003 til

handicapåret og 2004 til året for uddannelse gennem idræt.
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Nyt liv til regionerne
EU yder aktiv hjælp til regioner, som står over for økonomiske og sociale

vanskeligheder, gennem en række såkaldte strukturfonde, der yder støtte til

projekter, som skal bidrage til en langsigtet økonomisk udvikling og afhjælpe

samfundsproblemer såsom arbejdsløshed og mangel på kvalifikationer. Der

ydes finansiel støtte til regioner i de nuværende EU-medlemsstater og

tiltrædelseslandene. De Europæiske Socialdemokrater arbejder tæt sammen

med de lokale myndigheder for at sikre, at strukturfondene udvikler sig i takt

med nuværende og fremtidige behov.

Sikkerhed til søs
De Europæiske Socialdemokrater fremmer sikkerheden om bord på fartøjer til

gods- og passagerbefordring i EU’s farvande. Da olietankeren Prestige sank ud

for Galiciens kyst, opfordrede De Europæiske Socialdemokrater til, at der blev

foretaget en tilbundsgående undersøgelse, og at der indføres et forbud mod, at

olietankere med enkeltskrog sejler i EU-farvande. Desuden er det lykkedes at

forbedre sikkerheden om bord på færger og færgeselskabernes registrering af

passagerer.
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Rettigheder på arbejdspladsen
Adskillige europæiske love sikrer, at arbejdstagere ikke udnyttes. Det drejer sig

f.eks. om lige rettigheder for deltidsarbejdstagere, det maksimale antal timer,

som arbejdsgiverne kan kræve, at en person arbejder, og ret til ferie. De

Europæiske Socialdemokrater har arbejdet hårdt for at sikre disse rettigheder,

som alle EU-borgere nu er omfattet af. 

Køb over internettet
Det indre marked har skabt mange fordele, bl.a. lavere priser på grund af den

øgede konkurrence. Internetteknologien har givet os endnu flere fordele, fordi

virksomhederne nu kan sælge deres produkter over internettet og derved spare

driftsomkostninger. På samme måde kan forbrugerne bestille og betale for

varerne online. De Europæiske Socialdemokrater arbejder for at gøre

internettransaktioner sikre og styrke online-forbrugernes rettigheder.
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Sikkerhed på arbejdspladsen
Et sikkert arbejdsmiljø er af afgørende betydning for arbejdstagerne. Den

Europæiske Union har strenge lovfæstede grænser for alle arbejdstageres

eksponering for bestemte støjniveauer og for asbest eller for højt vibrationsniveau

fra maskiner. De Europæiske Socialdemokrater har ydet et betydeligt bidrag til øget

sundhedsbeskyttelse på arbejdspladsen.

Arbejdstagernes deltagelse i 
virksomhedernes beslutninger

Der er indført fælles regler for at sikre, at arbejdstagerne kan deltage på lige fod i

det indre marked. Disse regler omfatter retten til information og høring om vigtige

virksomhedsbeslutninger, som kan indvirke på deres arbejdsliv. 

Lighed mellem kvinder og mænd
EU har vedtaget foranstaltninger til fremme af lighed mellem kvinder og mænd. EU’s

lovgivning sikrer lige løn for lige arbejde, ligeret for deltidsarbejdstagere, ingen

forskelsbehandling med hensyn til pensioner, ret til barsels- og forældreorlov, lige

adgang til job og uddannelse og fremme af lige store roller i beslutningstagningen.

De Europæiske Socialdemokrater mener, at kvinders deltagelse på lige fod i alle

aspekter af samfundet er nødvendig for demokratiet og er en drivkraft for fremskridt.
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Offentlige tjenester for alle 
Takket være pres fra De Europæiske Socialdemokrater er der indført

bestemmelser til sikring af, at offentlige tjenester af interesse for alle borgere -

f.eks. el-, gas- og vandforsyning, posttjenester osv. - indgår i de lovtekster, som

EU og det indre marked er omfattet af. Adgang til offentlige tjenester er i centrum

af De Europæiske Socialdemokraters indsats for at sikre en europæisk

socialmodel baseret på solidaritet og social samhørighed.  

Mobiltelefoner
Da der for alvor kom fart på mobiltelefonindustrien i 1980’erne, indførte EU en

fælles norm for mobiltelefoner. Normen, der er kendt under betegnelsen GSM

(Global System for Mobile telecommunications), er en af EU’s største succeser.

I dag har omkring 75 % af alle europæere en mobiltelefon, og nogle af verdens

største producenter af mobiltelefoner er europæiske.
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Adgang til sygehjælp
Uanset hvor EU’s borgere befinder sig i Unionen, har de ret til samme

sygehjælpsydelser som de lokale borgere i området. Det eneste, de skal have, er en

E111-formular som bevis for deres rettigheder. De Europæiske Socialdemokrater har

også kæmpet hårdt for at give EU-borgerne retshjælp på deres eget sprog, hvis

de udsættes for en ulykke på deres rejse i et andet EU-land.

Nye kvalifikationer til borgerne
For at hjælpe arbejdsløse tilbage til arbejdsmarkedet har EU indført uddannelses-

programmer, som giver de arbejdsløse nye kvalifikationer. Gennem disse ordninger

håber EU at skabe omkring 20 mio. nye arbejdspladser inden 2010.
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Bedre miljø
Siden 1970’erne har EU arbejdet for at beskytte miljøet, og vi har i dag renere luft,

forbud mod bly i benzin, renere strande, sikrere industri og øget genbrug, hvilket

har mindsket antallet af lossepladser i EU. De Europæiske Socialdemokrater

mener, at et sundt miljø er en borgerret, og arbejder for at give de kommende

generationer et sundt miljø.  
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Den Europæiske Union i verden
I 1999 besluttede EU’s medlemsstater at indføre en fælles udenrigspolitik for at

kunne tale med en stærkere stemme på den internationale arena og bekæmpe

nutidens trusler som terrorisme og udbredelse af masseødelæggelsesvåben. De

Europæiske Socialdemokrater støtter nedrustning og foranstaltninger til

bekæmpelse af salg af kemiske og biologiske våben samt miner, håndvåben og

ballistiske missiler. De Europæiske Socialdemokrater støtter ligeledes sanktioner

mod lande, som overtræder menneskerettighederne, og der indføres nu en

fælles asylordning for at sikre retfærdig behandling af folk, de flygter fra disse

lande. EU har en lang tradition for at yde finansiel støtte til projekter, som

vedrører bekæmpelse af fattigdom i udviklingslande, som overholder

menneskerettighederne, følger de demokratiske principper og fremmer

retsstaten og god regeringsførelse.
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Europæisk fodbold på tv
Efter Domstolens afgørelse i Bosman-sagen kan fodbold- og andre sportsklubber

nu købe lige så mange spillere fra andre lande, som de har lyst til, og tilsvarende

regler er indført for at gøre det muligt for EU-borgere at arbejde i et EU-land efter

eget valg med samme rettigheder som landets statsborgere. Europæisk

lovgivning sikrer også, at de store sportsbegivenheder i EU transmitteres frit til

offentligheden. 

Dette årtusinds udfordringer
Den første udfordring for Europa var at genindføre freden og genopbygge Europa

efter krigen. I 1980’erne var det at indføre det indre marked. I 1990’erne var det

den fælles mønt. Nu er udfordringen at udvide EU og samtidig skabe stabilitet, fred

og velfærd for alle. Udvidelsen er en kæmpechance for EU, som De Europæiske

Socialdemokrater har arbejdet aktivt for i tæt samarbejde med socialdemokrater

fra tiltrædelseslandene for at kunne repræsentere alle deres borgere. 
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Hvordan indvirker Den Europæiske Union 
på dit liv?

Denne historie giver blot enkelte eksempler på, hvordan EU indvirker på vores

dagligdag. Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen har et kontor i hvert EU-

land, som du kan kontakte for at få flere oplysninger. Besøg også Parlamentets og

Kommissionens hjemmesider: 

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

Socialdemokraters Gruppe

Europa-Parlamentet 

Rue Wiertz 

B-1047 Bruxelles

3 +32 (0)2 284 14 40

T pesgroup@europarl.eu.int

Hvem er vi? 
Europa-Parlamentet repræsenterer direkte EU-borgernes interesser.

Parlamentets medlemmer vælges direkte hvert femte år og er medlemmer

af politiske grupper såsom De Europæiske Socialdemokraters Gruppe. 

Vores prioriteter er at:

– medtage beskæftigelse og sociale aspekter i den økonomiske politik,

– fremme et sundere og mere bæredygtigt miljø,

– skabe et europæisk rum med fred, frihed, sikkerhed og retfærdighed,

– sikre, at Europa taler med en stærk stemme på globalt plan, og at

vores politikker fremmer udviklingen i verdens fattigste lande. 

Vi har haft stor indflydelse på udkastet til chartret

om grundlæggende rettigheder, som indgår i

udkastet til en EU-forfatning. Vi vil spille en stor

rolle i videreførelsen af arbejdet med at skabe

fremtidens Europæiske Union og med at gøre

udvidelsen i 2004 til en succes.

For at få flere oplysninger om vores organisation, politikker og hvordan

vi repræsenterer dig, kan du besøge vores hjemmeside: 

http://www.socialistgroup.org
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