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Η �ωή 
εν�ς 
Ευρωπαί	υ 

Κ	ιν		υλευτική �µάδα 
τ	υ Ευρωπαϊκ	ύ Σ	σιαλιστικ	ύ Κ�µµατ	ς 
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Μια �	ρά κι ένα καιρ� … 

 Μάρκ�ς είναι 19 �ρ�νών. Η κ�πέλα τ�υ η Anna είναι απ� την Κεντρική
Ευρώπη και ήρθε εδώ για σπ�υδές �άρη στ� πρ�γραµµα Έρασµ�ς. Μ�λις
απ�)�ιτήσ�υν σ�εδιά��υν να τα*ιδέψ�υν στην Ευρώπη.

Σκ�π�ς αυτής της ιστ�ρίας είναι να σας µιλήσ�υµε για την καθηµερινή
τ�υς �ωή καθώς και αυτή των )ίλων και των γνωστών τ�υς, και να σας
δεί*�υµε τα �)έλη π�υ επέ)ερε η Ευρωπαϊκή Ένωση, τ� Ευρωπαϊκ�
Κ�ιν�/�ύλι� και ιδιαίτερα η Κ�ιν�/�υλευτική 
µάδα τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ
Σ�σιαλιστικ�ύ Κ�µµατ�ς.
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Πι	 καθαρ� νερ� 
Πρ�κειµέν�υ να µειώσει την π�σ�τητα επι/λα/ών �υσιών στ� νερ� π�υ
�ρησιµ�π�ι�ύµε, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ψή)ισε ένα ν�µ� τ� 1980, �
�π�ί�ς έθεσε για πρώτη )�ρά τα ίδια κριτήρια για την π�ι�τητα τ�υ νερ�ύ
σε �λα τα κράτη µέλη της ΕΕ. 
 ν�µ�ς πρ�σαρµ��εται συνε�ώς έτσι ώστε
να περιλαµ/άνει τις νέες επιστηµ�νικές ε*ελί*εις και να /ελτιώνει τ�
επίπεδ� της καταλληλ�τητας τ�υ νερ�ύ (συµπεριλαµ/αν�µένων και τ�υ
νερ�ύ για την υγιεινή και των νερών των π�ταµών). Η π�ι�τητα τ�υ νερ�ύ
απ�τελεί εδώ και π�λύ καιρ� αντικείµεν� δράσης για τ�υς Ευρωπαί�υς
Σ�σιαλιστές. Έτσι, �π�υδήπ�τε κι αν τα*ιδέψετε στην ΕΕ, µπ�ρείτε πλέ�ν
να είστε σίγ�υρ�ι �τι τ� νερ� π�υ �ρησιµ�π�ιείτε είναι ασ)αλές.

Ασ�αλέστερα καλλυντικά 
Παράλληλα µε τα µέτρα για την καταλληλ�τητα τ�υ νερ�ύ, η ευρωπαϊκή
ν�µ�θεσία για τα καλλυντικά ε*ασ)αλί�ει �τι  πρ�ϊ�ντα �πως η
�δ�ντ�κρεµα, τ� σαµπ�υάν και τα άλλα καλλυντικά π�υ �ρησιµ�π�ι�ύµε
είναι ασ)αλή, �π�υδήπ�τε κι αν τα αγ�ράσ�υµε µέσα στην Ε.Ε.
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Μεγαλύτερη π	ικιλία και ασ�άλεια τρ	�ίµων 
Μεγάλη π�σ�τητα των τρ�)ίµων π�υ καταναλών�υµε πρ�έρ�εται απ� άλλα
κράτη της ΕΕ. Με τ� άν�ιγµα των συν�ρων η ΕΕ επέτρεψε την τα�ύτερη
µετα)�ρά )ρέσκων τρ�)ίµων και γαλακτ�κ�µικών πρ�ϊ�ντων πρ�ς άλλα
κράτη της Ένωσης. Αυτ� δίνει στ�υς καταναλωτές µεγαλύτερη δυνατ�τητα
επιλ�γής και καλύτερες τιµές.Τα ρά)ια των σ�ύπερ µάρκετ είναι πλέ�ν γεµάτα
µε πρ�µήθειες, �ωρίς υπερ/�λικές τιµές. 8λα τα τρ�)ιµα π�υ καταναλών�υµε
πληρ�ύν τα κριτήρια ασ)αλείας της ΕΕ και �ι Ευρωπαί�ι Σ�σιαλιστές πάλεψαν
σκληρά για να ενισ�ύσ�υν την π�ι�τητα της καλλιέργειας και να ε*ασ)αλίσ�υν
την ασ)άλεια των γεωργικών πρ�ϊ�ντων, για παράδειγµα µέσω πρωτ�/�υλιών
για τη µείωση της π�σ�τητας των )υτ�)αρµάκων π�υ �ρησιµ�π�ι�ύν �ι
καλλιεργητές. Κατ�ρθωσαν επίσης να διασ)αλίσ�υν �τι η καλλιεργήσιµη γη
στην Ευρώπη υπ�κειται στις κατάλληλες ρυθµίσεις για την πρ�στασία τ�υ
περι/άλλ�ντ�ς, και η παρέµ/ασή τ�υς �δήγησε στη δηµι�υργία µιας νέας
Ευρωπαϊκής Αρ�ής για την Ασ)άλεια των Τρ�)ίµων π�υ θα υπερασπί�εται τα
συµ)έρ�ντα των καταναλωτών της ΕΕ. Ως πρ�ς τ� θέµα των γενετικώς
τρ�π�π�ιηµένων �ργανισµών (ΓΤ
), �ι Ευρωπαί�ι Σ�σιαλιστές επιθυµ�ύν την
ισ�ρρ�πία ανάµεσα στην επιστηµ�νική καιν�τ�µία, τ� δικαίωµα τ�υ
καταναλωτή για ασ)αλή τρ�)ιµα, την ελευθερία επιλ�γής και την πρ�στασία
τ�υ περι/άλλ�ντ�ς.
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Βελτίωση της δηµ�σιας συγκ	ινωνίας.
Μέσα απ� την έρευνα και την �ικ�ν�µική υπ�στήρι*η των ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων, η ΕΕ συντελεί στη /ελτίωση της δηµ�σιας συγκ�ινωνίας σε
π�λεις, κωµ�π�λεις και τ�πικές κ�ιν�τητες σε �λη την Ευρώπη. 
 σκ�π�ς
είναι να δηµι�υργηθ�ύν δίκτυα µα�ικής µετα)�ράς, π�υ να είναι ασ)αλή,
απ�τελεσµατικά και �ικ�ν�µικώς πρ�σιτά, ε*υπηρετώντας τις ανάγκες των
Ευρωπαίων π�λιτών. Η δηµι�υργία συνδυασµών µετα*ύ δια)�ρων µέσων
µα�ικής µετα)�ράς απ�τελεί πρωταρ�ικ� µέληµα και για τ� σκ�π� αυτ� �ι
Ευρωπαί�ι Σ�σιαλιστές συνεργάστηκαν στενά µε επι/άτες και σ�ετικ�ύς
)�ρείς για την κατάρτιση ν�µων π�υ θα καταστήσ�υν τα µέσα µα�ικής
µετα)�ράς περισσ�τερ� πρ�σ/άσιµα στα άτ�µα µε ειδικές ανάγκες, στ�υς
ηλικιωµέν�υς και σε γ�νείς π�υ έ��υν µα�ί τ�υς παιδιά .

Ασ�αλέστερ	ι δρ�µ	ι και 	(ήµατα 

ι Ευρωπαί�ι Σ�σιαλιστές υπήρ*αν καταλυτικ�ί στην πρ�ώθηση ενιαίων
ρυθµίσεων για την ε*ασ)άλιση της �δικής ασ)άλειας σε �λη την ήπειρ�.
Αυτές περιλαµ/άν�υν ασ)αλέστερ� σ�εδιασµ� των αυτ�κινήτων, νέ�υς
ν�µ�υς για τις �ώνες στα σ��λικά λεω)�ρεία, ρυθµίσεις ώστε να µη �δηγ�ύν
νυσταγµέν�ι �δηγ�ί )�ρτηγά και λεω)�ρεία καθώς και πανευρωπαϊκής
εµ/έλειας ρυθµίσεις για την �δήγηση σε κατάσταση µέθης.
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Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

ι Ευρωπαί�ι Σ�σιαλιστές πιστεύ�υν �τι η εκπαίδευση είναι τ� κλειδί για
την πάτα*η της ανεργίας στην Ευρώπη. Η ΕΕ επενδύει στην εκπαίδευση
µέσα απ� διά)�ρα πρ�γράµµατα κατάρτισης πρ�κειµέν�υ τα άτ�µα να
επιστρέψ�υν στην αγ�ρά εργασίας και να µειωθεί η ανεργία, καθώς και
µέσα απ� επαγγελµατικά πρ�γράµµατα για την επανεκπαίδευση των
εργα��µένων και την ε*ασ)άλιση της ε)αρµ�γής των τε�ν�λ�γικών
ανακαλύψεων στις ευρωπαϊκές επι�ειρήσεις.

Πρ	ώθηση της νεανικής κινητικ�τητας  
Πρ�κειµέν�υ να /�ηθήσει τ�υς π�λίτες να καταν�ήσ�υν τις άλλες
κ�υλτ�ύρες, η ΕΕ ανέπτυ*ε π�λιτιστικά και γλωσσικά πρ�γράµµατα
ανταλλαγών �πως τ� Έρασµ�ς και τ� Comenius. Τ� Έρασµ�ς επιτρέπει
στ�υς )�ιτητές να �λ�κληρώσ�υν µέρ�ς των σπ�υδών τ�υς σε µια άλλη
ευρωπαϊκή �ώρα, και τ� Comenius επικεντρώνεται στις επα)ές και τις
ανταλλαγές µετα*ύ νεαρών µαθητών απ� δια)�ρετικές �ώρες.
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Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Η ΕΕ ε*ελίσσεται διαρκώς. Η κ�ιν�τητα των έ*ι τη δεκαετία τ�υ 1950 έγινε απ�
τ� 2004 ένωση 25 κρατών µελών µε 450 εκατ�µµύρια π�λίτες και 20 επίσηµες
γλώσσες. Η διεύρυνση εδραιώνει τη δηµ�κρατία σε �λη την ευρωπαϊκή ήπειρ�
και ενθαρρύνει τ� εµπ�ρι� και την �ικ�ν�µική ανάπτυ*η. Για τ�υς Ευρωπαί�υς
Σ�σιαλιστές η διεύρυνση της ΕΕ και η εν�π�ίηση της Ευρώπης θα �δηγήσ�υν
στη δηµι�υργία µιας �ώνης ειρήνης, σταθερ�τητας και ευηµερίας στη θέση
µιας ηπείρ�υ η �π�ία, στ� παρελθ�ν, µαστι��ταν απ� π�λέµ�υς.

* Τα δέκα νέα κράτη µέλη είναι η Εσθ�νία, η Λετ�νία, η Λιθ�υανία, η Π�λωνία, η

Τσε�ία, η Σλ�/ακία, η 
υγγαρία, η Σλ�/ενία, η Μάλτα και η Κύπρ�ς.

Πρ	γραµµατισµ�ς και κράτηση διακ	πών 
µέσω ∆ιαδικτύ	υ

Η επενδύσεις της ΕΕ στην διαδικτυακή τε�ν�λ�γία διευκ�λύν�υν τ�υς
Ευρωπαί�υς π�λίτες να πάνε διακ�πές στ� ε*ωτερικ� και να κάν�υν
κράτηση µέσω ∆ιαδικτύ�υ. 
ι ρυθµίσεις για τ�ν ανταγωνισµ� και τ� άν�ιγµα
των αγ�ρών συνετέλεσαν στη µείωση των τιµών των αερ�π�ρικών
µετακινήσεων. 
ι Ευρωπαί�ι Σ�σιαλιστές εργάστηκαν για να διασ)αλίσ�υν
�τι ενώ µειών�νται �ι τιµές, τ� επίπεδ� /ελτιώνεται, µε νέ�υς ν�µ�υς της
ΕΕ π�υ εγγυώνται συµ)ωνίες επιστρ�)ής των �ρηµάτων στ�υς επι/άτες
για πτήσεις π�υ ακυρών�νται ή καθυστερ�ύν και µε υι�θέτηση
σκληρ�τερων µέτρων απ� την ΕΕ για τις απάτες των �ρ�ν�µισθώσεων µε
εγγυηµένη απ��ηµίωση των θυµάτων.
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Π	λίτες µε πρ	σ�ντα και µια 
ανταγωνιστική 	ικ	ν	µία 

Πρ�σ�ντα σ�ετικά µε τις νέες τε�ν�λ�γίες είναι �ωτικής σηµασίας στη
σηµερινή κ�ινωνία της πληρ�)�ρίας και η ΕΕ δεσµεύεται να δηµι�υργήσει
µια ανταγωνιστική και δυναµική �ικ�ν�µία /ασισµένη στη γνώση, µέσα απ�
εκπαιδευτικές πρωτ�/�υλίες �πως η ηλεκτρ�νική εκµάθηση (e-learning) και
η δια /ί�υ εκπαίδευση π�υ θα αλλά*�υν τ�ν τρ�π� εκπαίδευσης. Αυτ� είναι
/ασική πρ�τεραι�τητα των Ευρωπαίων Σ�σιαλιστών, �ι �π�ί�ι είναι
απ�)ασισµέν�ι να πρ�σ)έρ�υν πρ�σ/αση στην εκπαίδευση στ�υς λιγ�τερ�
ευν�ηµέν�υς, µε ιδιαίτερη έµ)αση στην τε�ν�λ�γία πληρ�)�ρίας. Η ΕΕ
�ν�µασε τ� έτ�ς 1996 «έτ�ς της δια /ί�υ εκπαίδευσης», τ� 2003 «έτ�ς των
ατ�µων µε ειδικές ανάγκες» και τ� 2004 «έτ�ς εκπαίδευσης µέσω τ�υ
αθλητισµ�ύ».
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Αναάθµιση των περι�ερειών  
Η ΕΕ /�ηθά ενεργά περι��ές π�υ έρ��νται αντιµέτωπες µε �ικ�ν�µικές και
κ�ινωνικές δυσκ�λίες, µέσα απ� µια σειρά «∆ιαρθρωτικών Ταµείων» π�υ
�ρηµατ�δ�τ�ύν πρ�γράµµατα για να �δηγήσ�υν στη µακρ�πρ�θεσµη
�ικ�ν�µική ανάπτυ*η και επίλυση κ�ινωνικών πρ�/ληµάτων, �πως η ανεργία
και η έλλειψη πρ�σ�ντων. Η �ρηµατ�δ�τηση ��ρηγείται σε περι��ές τ�σ�
των κρατών µελών �σ� και των �ωρών υπ� έντα*η. 
ι Ευρωπαί�ι Σ�σιαλιστές
συνεργά��νται στενά µε τ�πικές αρ�ές για να διασ)αλίσ�υν �τι τα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία είναι ανάλ�γα των τρε��υσών και µελλ�ντικών αναγκών.

Πι	 ασ�αλείς θάλασσες 

ι Ευρωπαί�ι Σ�σιαλιστές πρ�ωθ�ύν συνε�ώς την ασ)άλεια των εµπ�ρικών
και επι/ατηγών πλ�ίων στα νερά της Ευρώπης. 8ταν τ� πετρελαι�)�ρ�
Prestige /υθίστηκε στις ακτές τις Γαλικίας, �ι Ευρωπαί�ι Σ�σιαλιστές �ήτησαν
να διε*α�θεί πλήρης έρευνα και να απαγ�ρευτεί στα νερά της ΕΕ � διάπλ�υς
των πετρελαι�)�ρων µε µ�ν� τ�ί�ωµα, και /ελτίωσαν µε επιτυ�ία την
ασ)άλεια των επι/ατηγών πλ�ίων και τα µητρώα επι/ατών π�υ πρέπει να
διατηρ�ύν �ι εταιρείες τ�υς.
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∆ικαιώµατα των εργα>	µένων
∆ιά)�ρ�ι ευρωπαϊκ�ί ν�µ�ι διασ)αλί��υν �τι �ι εργα��µεν�ι δεν
καθίστανται αντικείµεν� εκµετάλλευσης, καλύπτ�ντας θέµατα �πως: ίση
µετα�είριση των εργα��µένων µε µερική απασ��ληση, ανώτατ� �ρι� ωρών
π�υ καλείται � εργα��µεν�ς να δ�υλέψει και δικαίωµα για άδεια
µετ’απ�δ��ών. 
ι Ευρωπαί�ι Σ�σιαλιστές εργάστηκαν σκληρά για να
διασ)αλίσ�υν αυτά τα δικαιώµατα, τα �π�ία απ�λαµ/άν�υν πλέ�ν �λ�ι �ι
π�λίτες της ΕΕ.

Αγ	ρές µέσω ∆ιαδικτύ	υ  
Η ενιαία Ευρωπαϊκή αγ�ρά πρ�σ)έρει π�λλά �)έλη, �πως �αµηλ�τερες
τιµές µέσω της ενίσ�υσης τ�υ ανταγωνισµ�ύ. Η διαδικτυακή τε�ν�λ�γία
πρ�σέ)ερε ακ�µα µεγαλύτερα �)έλη, επιτρέπ�ντας στις εταιρείες να
πωλ�ύν τα πρ�ϊ�ντα τ�υς µέσω ∆ιαδικτύ�υ και να µειών�υν τα
λειτ�υργικά τ�υς έ*�δα. Παρ�µ�ίως, �ι καταναλωτές µπ�ρ�ύν να
αγ�ρά��υν και να πληρών�υν για τα πρ�ϊ�ντα µε απευθείας σύνδεση, και
�ι Ευρωπαί�ι Σ�σιαλιστές )ρ�ντί��υν για ρυθµίσεις π�υ κατ��υρών�υν
την ασ)άλεια των διαδικτυακών συναλλαγών και ε*ασ)αλί��υν τα
δικαιώµατα των καταναλωτών ηλεκτρ�νικ�ύ εµπ�ρί�υ.
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Ασ�αλέστερ	ι τ�π	ι εργασίας  
Ένα ασ)αλές περι/άλλ�ν εργασίας είναι �ωτικής σηµασίας για τ�υς
εργα��µέν�υς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε αυστηρά ν�µικά πλαίσια για
τ�υς εργάτες σε �λες τις /ι�µη�ανίες σ�ετικά µε την έκθεσή τ�υς σε
�ρισµένα επίπεδα θ�ρύ/�υ και την έκθεσή τ�υς σε αµίαντ� ή υπερ/�λικά
δυνατ�ύς κραδασµ�ύς απ� τα µη�ανήµατα. 
ι Ευρωπαί�ι Σ�σιαλιστές
συνέ/αλλαν καθ�ριστικά στην ε*ασ)άλιση µεγαλύτερης πρ�στασίας απ�
τ�υς κινδύν�υς για την υγεία στ�υς �ώρ�υς εργασίας.

Συµµετ	(ή τ	υ εργα>	µέν	υ στις απ	�άσεις 
της εταιρείας 


ι κ�ινές ρυθµίσεις της ΕΕ υπάρ��υν για να διασ)αλί��υν �µ�ιες συνθήκες
για τ�υς εργα��µέν�υς της κ�ινής αγ�ράς.Αυτές �ι ρυθµίσεις περιλαµ/άν�υν
τ� δικαίωµα στην ενηµέρωση και τη δια/�ύλευση για τις σηµαντικές εταιρικές
απ�)άσεις π�υ επηρεά��υν τ�υς εργα��µέν�υς.

Ισ�τητα των δύ	 �ύλων 
Η ΕΕ υι�θέτησε µέτρα για την πρ�ώθηση της ισ�τητας µετα*ύ ανδρών και
γυναικών. 
ι ν�µ�ι της ΕΕ εγγυώνται ίσ� µισθ� για ίση εργασία, ίσα
δικαιώµατα για τ�υς εργα��µέν�υς υπ� καθεστώς µερικής απασ��λησης,
καµία διάκριση στις συντά*εις, δικαιώµατα µητρ�τητας και άδεια για τ�ν
πατέρα, ίση πρ�σ/αση στη δ�υλειά και την κατάρτιση και πρ�ωθ�ύν την
ισ�τητα στη λήψη απ�)άσεων. 
ι Ευρωπαί�ι Σ�σιαλιστές πιστεύ�υν �τι η ίση
συµµετ��ή των γυναικών σε �λες τις κ�ινωνικές δραστηρι�τητες είναι
απαραίτητη για τη δηµ�κρατία και απ�τελεί κινητήρια δύναµη για την πρ��δ�.
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∆ηµ�σιες υπηρεσίες για �λ	υς 
eάρη στην π�λιτική πίεση των Ευρωπαίων Σ�σιαλιστών, έ��υν λη)θεί
µέτρα ώστε �ι δηµ�σιες υπηρεσίες κ�ινής ω)έλειας – �πως η παρ��ή
ηλεκτρικ�ύ ρεύµατ�ς, )υσικ�ύ αερί�υ και νερ�ύ, �ι τα�υδρ�µικές
υπηρεσίες, κτλ. – να συµπεριλαµ/άν�νται στ� ν�µικ� καθεστώς π�υ
ε)αρµ��εται στην ΕΕ και στην κ�ινή αγ�ρά. Η εγγύηση για την παρ��ή
δηµ�σίων υπηρεσιών είναι στ� επίκεντρ� των πρ�σπαθειών των
Ευρωπαίων Σ�σιαλιστών να ε*ασ)αλίσ�υν ένα ευρωπαϊκ� κ�ινωνικ�
µ�ντέλ� /ασισµέν� στην αλληλεγγύη και την κ�ινωνική συν��ή.

Κινητά τηλέ�ωνα 
8ταν � τ�µέας της κινητής τηλε)ωνίας απ�γειώθηκε τη δεκαετία τ�υ
1980, η ΕΕ καθιέρωσε ένα µ�ναδικ� πρ�τυπ� για �λα τα κινητά τηλέ)ωνα.
Τ� πρ�τυπ� αυτ�, γνωστ� ως GSM (Παγκ�σµι� Σύστηµα για την Κινητή
Τηλε)ωνία), είναι απ� τις µεγαλύτερες επιτυ�ίες της ΕΕ. Σήµερα, περίπ�υ
75% των Ευρωπαίων π�λιτών διαθέτει κινητ� τηλέ)ων�, και µερικ�ί απ�
τ�υς µεγαλύτερ�υς παραγωγ�ύς κινητών τηλε)ώνων είναι ευρωπαϊκές
επι�ειρήσεις.
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Πρ�σαση στην ιατρική �ρ	ντίδα 

π�υδήπ�τε κι αν /ρίσκ�νται στην Ένωση �ι π�λίτες της ΕΕ, δικαι�ύνται
τις ίδιες ιατρικές υπηρεσίες µε τ�υς µ�νιµ�υς κατ�ίκ�υς της περι��ής. Τ�
µ�ν� π�υ �ρειά��νται είναι ένα έντυπ� Ε111, απ�δεικτικ� τ�υ εν λ�γω
δικαιώµατ�ς τ�υς. 
ι Ευρωπαί�ι Σ�σιαλιστές πέτυ�αν επίσης να παρέ�εται
στ�υς π�λίτες της ΕΕ ν�µική /�ήθεια στη γλώσσα τ�υς σε περίπτωση π�υ
πάθ�υν ένα ατύ�ηµα ενώ τα*ιδεύ�υν σε άλλη �ώρα της ΕΕ.

Απ�κτηση νέων ικαν	τήτων 
Η ΕΕ καθιέρωσε πρ�γράµµατα κατάρτισης π�υ παρέ��υν στ�υς ανέργ�υς
νέα πρ�σ�ντα ώστε να µπ�ρέσ�υν ν α επιστρέψ�υν στην αγ�ρά εργασίας.
Μέσα απ� τέτ�ια πρ�γράµµατα, η ΕΕ ελπί�ει να δηµι�υργηθ�ύν περίπ�υ 20
εκατ�µµύρια νέες θέσεις εργασίας ως τ� 2010.
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Πρ	στασία τ	υ περιάλλ	ντ	ς 
Απ� τη δεκαετία τ�υ 1970, η ΕΕ πρ�ώθησε ένα υψηλ� επίπεδ� πρ�στασίας
τ�υ περι/άλλ�ντ�ς, επιτυγ�άν�ντας καθαρ�τερ� αέρα, απαγ�ρευση της
/εν�ίνης µε µ�λυ/δ�, καθαρ�τερες ακτές, ασ)αλέστερη /ι�µη�ανία και
αύ*ηση της ανακύκλωσης, π�υ µε τη σειρά της �δήγησε στη µείωση των
�ώρων απ�θεσης απ�ρριµάτων στην Ένωση. 
ι Ευρωπαί�ι Σ�σιαλιστές
πρεσ/εύ�υν �τι τ� υγιές περι/άλλ�ν απ�τελεί δικαίωµα των π�λιτών και
δεσµεύ�νται να παραδώσ�υν στις επερ��µενες γενιές ένα καλ�διατηρηµέν�
περι/άλλ�ν.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση στ	ν κ�σµ	
Τ� 1999, �ι �ώρες της ΕΕ απ�)άσισαν να εγκαθιδρύσ�υν µια κ�ινή
ε*ωτερική π�λιτική ώστε να απ�κτήσ�υν ισ�υρ�τερη )ωνή στη διεθνή
σκηνή και να αντιµετωπίσ�υν σύγ�ρ�νες απειλές �πως η τρ�µ�κρατία και η
διάδ�ση �πλων µα�ικής καταστρ�)ής. 
ι Ευρωπαί�ι Σ�σιαλιστές στηρί��υν
τ�ν πυρηνικ� α)�πλισµ� και τα µέτρα για την πάτα*η της πώλησης �ηµικών
και /ι�λ�γικών �πλων, καθώς και ναρκών, µικρ�τερων �πλων και
/αλλιστικών πυραύλων. 
ι Ευρωπαί�ι Σ�σιαλιστές υπ�στηρί��υν επίσης τις
π�ινές για τις �ώρες π�υ καταπατ�ύν τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την
καθιέρωση εν�ς κ�ιν�ύ συστήµατ�ς ��ρήγησης ασύλ�υ για �σ�υς
εγκαταλείπ�υν τέτ�ιες �ώρες. Η ΕΕ διαθέτει µακρά ιστ�ρία �ικ�ν�µικής
υπ�στήρι*ης πρ�γραµµάτων για την αντιµετώπιση της )τώ�ειας στις
αναπτυσσ�µενες �ώρες π�υ σέ/�νται τα ανθρώπινα δικαιώµατα,
ακ�λ�υθ�ύν τις δηµ�κρατικές αρ�ές και πρ�ωθ�ύν τ� κράτ�ς δικαί�υ και τη
σωστή διακυ/έρνηση.
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Ευρωπαϊκ� π	δ�σ�αιρ	 και τηλε�ραση
Π�δ�σ)αιρικές και λ�ιπές �µάδες είναι πλέ�ν ελεύθερες να διαθέτ�υν
�π�ι�δήπ�τε αριθµ� παικτών απ� άλλες �ώρες της ΕΕ µετά απ� την
απ�)αση τ�υ ∆ικαστηρί�υ στην υπ�θεση Bosman, σύµ)ωνα µε τη
ν�µ�θεσία π�υ επιτρέπει σε κάθε π�λίτη της ΕΕ να εργά�εται σε άλλη
�ώρα της ΕΕ µε τα ίδια δικαιώµατα �πως �ι εκεί εργα��µεν�ι. Επίσης,
ευρωπαϊκ�ς ν�µ�ς ε*ασ)αλί�ει την ελεύθερη µετάδ�ση για τ� κ�ιν� των
µεγάλων αθλητικών γεγ�ν�των στην ΕΕ.

Η πρ�κληση της (ιλιετίας  
Η πρώτη πρ�κληση για την Ευρώπη ήταν η διατήρηση της ειρήνης και η
αν�ικ�δ�µηση µετά τ�ν π�λεµ�. Τη δεκαετία τ�υ 1980, ήταν η δηµι�υργία
της κ�ινής αγ�ράς. Τη δεκαετία τ�υ 1990, ήταν η καθιέρωση ενιαί�υ
ν�µίσµατ�ς. Τώρα, πρ�κληση είναι η διεύρυνση της ΕΕ ε*ασ)αλί��ντας
σταθερ�τητα, ειρήνη και ευηµερία για �λ�υς. Η διεύρυνση είναι µια
µεγάλη ευκαιρία,και �ι Σ�σιαλιστές την στήρι*αν ενεργά, συνεργα��µεν�ι
στενά µε Σ�σιαλιστές των υπ� έντα*η �ωρών ως αντιπρ�σώπ�υς τ�υ
συν�λ�υ των ψη)�)�ρων τ�υς.
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Πώς σας επηρεά>ει η Ευρωπαϊκή Ένωση;
Αυτή η σύντ�µη ιστ�ρία καταδεικνύει µερικ�ύς απ� τ�υς τρ�π�υς µε τ�υς
�π�ί�υς η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεά�ει την καθηµερινή µας �ωή. Υπάρ�ει
ένα γρα)εί� τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν�/�υλί�υ και της Επιτρ�πής σε κάθε
�ώρα της ΕΕ, στ� �π�ί� µπ�ρείτε να απευθυνθείτε για περισσ�τερες
πληρ�)�ρίες, καθώς και στις ιστ�σελίδες τ�υ Κ�ιν�/�υλί�υ και της
Επιτρ�πής:

http://europa.eu.int



Y
πε

ύθ
υν

η 
Έ

κδ
	σ

ης
 C

h
ri

st
in

e 
V

er
g

er
 /

P
E

S
 G

ro
u

p
 /

R
u

e 
W

ie
rt

z,
B

-1
04

7 
B

ru
ss

el
s

Σ
(ε

δ
ια

σ
µ

�
ς/

π
α

ρ
α

γω
γή

 L
u

c 
D

u
m

o
u

lin
 /

M
o

st
ra

 C
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

 /
 ∆

εκ
έµ

/
ρ

ι�
ς 

20
03

Eπικ	ινωνία:
Κ	ιν		υλευτική �µάδα 

τ	υ Ευρωπαϊκ	ύ 

Σ	σιαλιστικ	ύ Κ�µµατ	ς 

European Parliament

Rue Wiertz 

B-1047 Brussels

3 +32 (0)2 284 14 40

T pesgroup@europarl.eu.int

Π	ι	ι είµαστε;
Τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�/�ύλι� αντιπρ�σωπεύει άµεσα τα συµ)έρ�ντα

των π�λιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα µέλη τ�υ Κ�ιν�/�υλί�υ

εκλέγ�νται κάθε πέντε �ρ�νια και είναι µέλη π�λιτικών �µάδων,

�πως η Κ�ιν�/�υλευτική 
µάδα τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Σ�σιαλιστικ�ύ

Κ�µµατ�ς.

�ι πρ	τεραι�τητες µας είναι:

– Να περιλη)θ�ύν θέµατα σ�ετικά µε την απασ��ληση και την

κ�ινωνία στην �ικ�ν�µική π�λιτική 

– Να πρ�ωθήσ�υµε ένα πι� υγιές και /ιώσιµ� περι/άλλ�ν

– Να καταστήσ�υµε την Ευρώπη µια �ώνη ειρήνης, ελευθερίας,

ασ)άλειας και δικαι�σύνης

– Να καταστήσ�υµε ισ�υρή τη )ωνή της Ευρώπης σε παγκ�σµι�

επίπεδ� και να διασ)αλίσ�υµε �τι �ι π�λιτικές µας πρ�ωθ�ύν

την ανάπτυ*η στις )τω��τερες �ώρες τ�υ κ�σµ�υ.

∆ιαδραµατίσαµε πρωταρ�ικ� ρ�λ� στ�

σ�εδιασµ� τ�υ eάρτη των Θεµελιωδών

∆ικαιωµάτων, π�υ ενσωµατώθηκε στ� σ�έδι�

τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Συντάγµατ�ς. Θα συνε�ίσ�υµε

να διαδραµατί��υµε κύρι� ρ�λ� στη διαµ�ρ)ωση

της Ευρωπαϊκής Ένωσης τ�υ µέλλ�ντ�ς και την

επιτυ�ή διεύρυνση τ�υ 2004.

Για περισσ�τερες πληρ�)�ρίες σ�ετικά µε την �ργάνωση, τις

π�λιτικές µας και τ�ν τρ�π� µε τ�ν �π�ί� σας εκπρ�σωπ�ύµε,

επισκε)θείτε την ιστ�σελίδα µας: http://www.socialistgroup.org
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