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Päivä elämästäni …
Mark on 19-vuotias. Hänen keskieurooppalainen tyttöystävänsä Anna pääsi

tänne opiskelemaan Erasmus-ohjelman ansiosta. Valmistuttuaan he aikovat

matkustella Euroopassa.

Tämän tarinan tarkoitus on kertoa lukijalle heidän ja heidän ystäviensä sekä

tuttaviensa jokapäiväisestä elämästä ja osoittaa, mitä hyötyä Euroopan unionista,

Euroopan parlamentista ja erityisesti Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen

puolueen ryhmästä heille on.
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Puhtaampaa vettä
Vähentääkseen käyttämämme veden sisältämien haitallisten aineiden määrää,

Euroopan unioni (EU) sääti vuonna 1980 lain, jolla aluksi yhdenmukaistettiin

veden laatustandardit kaikkialla EU:ssa. Lakia vahvistetaan jatkuvasti, jotta

voidaan ottaa huomioon uusin tieteellinen tieto sekä parantaa terveyden ja

veden turvallisuuden tasoa (mukaan lukien uimavesi ja joet). Hyvälaatuinen vesi

on pitkään ollut Euroopan sosialidemokraattien tavoite, ja nykyään vesi onkin

korkealaatuista missä tahansa EU:ssa matkustaakin.

Turvallisempaa kosmetiikkaa 
Aivan kuten veden kohdalla, eurooppalainen kosmetiikkalainsäädäntö

varmistaa, että käyttämämme hammastahna, shampoo ja muut kosmeettiset

tuotteet ovat yhtä turvallisia kaikissa EU-maissa.
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Monipuolisempia ja turvallisempia 
elintarvikkeita

Suuri osa nauttimastamme ruuasta on peräisin jostain toisesta EU-maasta.

Avaamalla rajansa EU on mahdollistanut monien tuore- ja maitotuotteiden

nopeammat kuljetukset jäsenmaasta toiseen. Tämä merkitsee suurempia valikoimia

ja alhaisempia hintoja kuluttajille. Ruokakauppojen hyllyt ovat nykyään täynnä

gourmet-elintarvikkeita, joiden hinnat eivät kuitenkaan ole gourmet-tasolla.

Nauttimamme elintarvikkeet täyttävät EU:n turvallisuusstandardit ja Euroopan

sosialidemokraatit ovat taistelleet taatakseen laadukkaan maanviljelyn ja

varmistaakseen maataloustuotteiden turvallisuuden muun muassa aloittein, joilla

pyritään vähentämään käytettyjen torjunta-aineiden määrää. Euroopan

sosialidemokraatit ovat myös edistäneet viljelymaan tarkkaa säätelyä

ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseksi. Ryhmä on myös vaatinut kuluttajien

etuja puolustavan Euroopan elintarvikeviranomaisen perustamista.

Geenimuunneltujen elintarvikkeiden (GME) kohdalla Euroopan sosialidemokraatit

pyrkivät tasapainoon tieteellisen innovaation, kuluttajien oikeuden turvallisiin

elintarvikkeisiin, valinnanvapauden ja terveen ympäristön välillä.
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Julkisen liikenteen kehittäminen
EU auttaa parantamaan julkista liikennettä kaupungeissa ja maaseudulla kaikkialla

Euroopassa tutkimuksen ja rakennerahastojen tuen turvin. Tavoite on saada aikaan

turvalliset, tehokkaat ja kohtuuhintaiset julkisen liikenteen verkostot, jotka vastaavat

EU-kansalaisten tarpeita. Eri liikennemuotojen välisten yhteyksien luominen on

keskeinen tavoite. Tätä varten Euroopan sosialidemokraatit ovat tehneet tiivistä

yhteistyötä matkustajaryhmien ja julkisen liikenteen harjoittajien kanssa

valmistellakseen lakeja, joiden avulla julkinen liikenne olisi paremmin myös

vammaisten, vanhusten ja lastenvaunujen kanssa kulkevien vanhempien ulottuvilla.

Turvallisemmat tiet ja ajoneuvot
Euroopan sosialidemokraatit ovat olleet avainasemassa edistäessään yhteisten EU-

säännösten käyttöönottoa, jotta tieturvallisuus paranisi kaikkialla unionissa. Tämä

merkitsee turvallisempien autojen suunnittelua, turvavyösääntöjä koulubusseihin,

väsyneiden kuorma- ja linja-autonkuljettajien määrän vähentämistä ja

eurooppalaisia sääntöjä rattijuoppoudesta.
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Koulutus ja ammattikoulutus
Euroopan sosialidemokraattien mielestä koulutus on avain täystyöllisyyden

tavoitteen saavuttamiseen. EU panostaa koulutukseen erilaisin ohjelmin, joilla

yritetään saada ihmiset takaisin työelämään ja vähentää työttömyyttä.

Ammattikoulutusohjelmilla pyritään uudelleenkouluttamaan työntekijöitä ja

varmistamaan, että yritykset pysyvät teknologian kehityksen tahdissa.

Opiskelijoiden liikkuvuuden edistäminen
Kulttuurien välistä ymmärrystä lisätäkseen EU on kehittänyt Erasmuksen ja

Comeniuksen kaltaisia kieli- ja kulttuurivaihto-ohjelmia. Erasmuksen avulla

eurooppalaisten yliopistojen opiskelijat voivat suorittaa osan opinnoistaan

jossakin toisessa Euroopan maassa, kun taas Comenius keskittyy koululaisten

yhteyksiin ja vaihto-ohjelmiin. 
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Euroopan unionin laajentuminen
EU kehittyy jatkuvasti. 1950-luvun kuuden maan yhteisö kasvaa 25 jäsenmaan*

unioniksi vuodesta 2004 alkaen, jolloin unionilla on 450 miljoonaa asukasta ja 20

virallista kieltä. Laajentuminen juurruttaa demokratian kaikkialle Eurooppaan ja

edistää kauppaa sekä talouskasvua. Euroopan sosialidemokraattien näkemyksen

mukaan EU:n laajentuminen ja Euroopan jälleenyhdistyminen takaavat rauhan,

vakauden ja vaurauden aikaisemmin sotien runtelemassa maanosassa.

* Kymmenen uutta jäsenmaata ovat Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekin

tasavalta, Slovakia, Unkari, Slovenia, Malta ja Kypros.

Matkojen ostaminen verkosta helpommaksi 
ja turvallisemmaksi

EU:n investoinnit Internet-teknologiaan helpottavat EU-kansalaisten matkustamista

ulkomailla ja matkojen varaamista verkosta. EU:n kilpailusäännöt ja markkinoiden

vapautuminen ovat alentaneet lentolippujen hintoja. Euroopan sosialidemokraatit

ovat vaatineet, etteivät edullisemmat hinnat heikennä korkeita standardeja. EU-

lainsäädännön mukaisesti lentomatkustajat saavat rahansa takaisin mikäli heidän

lentonsa on peruutettu tai myöhästynyt, ja EU:n lomaosakkeiden kauppaa koskevat

säännöt takaavat asianmukaiset korvaukset vahinkoa kärsineille.
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Osaavia työntekijöitä ja kilpailukykyinen talous
IT-taidot ovat tärkeitä nykyajan tietoyhteiskunnassa ja EU on sitoutunut luomaan

kilpailukykyisen ja dynaamisen tietoon perustuvan talouden käyttäen hyväksi

esimerkiksi etäoppimista ja elinikäistä oppimista. Tämä on tärkeä tavoite myös

Euroopan sosialidemokraateille, jotka haluavat parantaa heikommassa

asemassa olevien ryhmien koulutusmahdollisuuksia painottaen erityisesti IT:tä.

Vuosi 1996 oli eurooppalainen elinikäisen oppimisen teemavuosi, vuosi 2003 on

vammaisten vuosi ja vuosi 2004 liikuntakasvatuksen teemavuosi.
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Alueellinen elvyttäminen
EU auttaa aktiivisesti taloudellisista ja sosiaalisista vaikeuksista kärsiviä

alueitaan useilla rakennerahastoilla, joilla rahoitetaan pitkän tähtäimen

taloudellista kehitystä edistäviä ja työttömyyden kaltaisia sosiaalisia ongelmia

kitkeviä ohjelmia sekä päivitetään osaamista. Rahoitusta saavat nykyiset ja

tulevat EU-maat. Euroopan sosialidemokraatit työskentelevät tiiviisti alueellisten

ja paikallisten viranomaisten kanssa varmistaakseen, että rakennerahastot

kehittyvät nykyisiä ja tulevia tarpeita vastaavalla tavalla.

Turvallisempaa merenkulkua
Euroopan sosialidemokraatit edistävät jatkuvasti rahti- ja matkustaja-alusten

turvallisuutta EU:n vesillä. Prestige-öljytankkerin upottua Galician rannikolla Euroopan

sosialidemokraatit vaativat täydellistä tutkimusta ja yksirunkoisten öljytankkereiden

kieltämistä EU:n vesillä. Ryhmä on myös onnistunut pyrkimyksissään kehittää alusten

turvallisuutta ja laivayhtiöiden matkustajarekistereitä.
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Työhön liittyvät oikeudet
EU-lainsäädäntö takaa, ettei työntekijöitä käytetä hyväksi. Lakeja on säädetty muun

muassa osa-aikatyöntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista, enimmäistyöajasta ja

oikeudesta palkalliseen lomaan. Euroopan sosialidemokraatit ovat tehneet lujasti

töitä taatakseen oikeudet, joista kaikki EU-kansalaiset voivat nykyään nauttia.

Verkkokauppa
Yhtenäismarkkinoiden etuihin kuuluvat muun muassa kilpailun alhaisiksi

painamat hinnat. Internet-teknologia on lisännyt etuja mahdollistamalla yritysten

kaupankäyntikustannuksia vähentävän verkkokaupan. Myös kuluttajat voivat

tehdä ostoksia ja maksaa ne verkossa. Euroopan sosialidemokraatit tekevät

työtä varmistaakseen verkkokaupan turvallisuuden ja verkossa ostavien

kuluttajien oikeuksien suojan.
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Turvallisempi työympäristö
Turvallinen työympäristö on tärkeä asia työntekijöille. Euroopan unioni on määrännyt

tiukat raja-arvot, joilla suojataan työntekijöitä altistumiselta melulle kaikilla toimialoilla

ja altistumiselta asbestille tai liialliselle tärinälle koneteollisuudessa. Euroopan

sosialidemokraatit ovat antaneet merkittävän panoksensa varmistaessaan

paremman suojan työympäristön terveysriskeiltä.

Työntekijöiden osallistuminen yritysten 
päätöksentekoon

Yhteiset EU-säännöt takaavat työntekijöiden yhtäläiset oikeudet yhtenäismarkkinoilla.

Sääntöihin sisältyy oikeus saada tietoa ja tulla kuulluksi työntekijöitä koskevista

merkittävistä yrityksen päätöksistä.

Naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet
EU on ryhtynyt toimenpiteisiin edistääkseen naisten ja miesten yhtäläisiä

mahdollisuuksia. EU-lainsäädännöllä taataan sama palkka samasta työstä, osa-

aikatyöntekijöiden yhtäläiset oikeudet, tasapuoliset eläkkeet, äitiysoikeudet ja

isyysloma, yhtäläinen pääsy työhön ja koulutukseen sekä osallistuminen

päätöksentekoon. Euroopan sosialidemokraattien mielestä naisten yhtäläinen

osallistuminen kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin on välttämätöntä demokratian

toteutumiselle ja edistykselle.
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Julkiset palvelut kaikille
Euroopan sosialidemokraattien harjoittaman painostuksen ansiosta kaikkia

kansalaisia koskevat julkiset palvelut - kuten sähkö, kaasun- ja vedenjakelu sekä

postipalvelut - sisällytetään EU:ta ja sen yhtenäismarkkinoita säätelevään

lainsäädäntöön. Yleishyödyllisten palvelujen takaaminen on keskeistä Euroopan

sosialidemokraateille, jotka haluavat pitää kiinni yhteisvastuuseen ja sosiaaliseen

yhteenkuuluvuuteen perustuvasta eurooppalaisesta yhteiskuntamallista.  

Matkapuhelimet
Matkapuhelinteollisuuden syntyessä 1980-luvulla EU määritteli yhtenäisen

matkapuhelinstandardin. GSM-standardi on yksi EU:n merkittävimmistä

saavutuksista. Nykyään noin 75 prosentilla EU-kansalaisista on matkapuhelin ja

monet suurimmista matkapuhelinvalmistajista ovat eurooppalaisia yrityksiä. 
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Oikeus terveydenhoitoon
EU-kansalaisilla on oikeus samoihin terveydenhoitopalveluihin kuin paikallisilla

asukkailla kaikkialla unionissa. He tarvitsevat ainoastaan E111-lomakkeen, jolla

oikeus hoitoon osoitetaan. Lisäksi Euroopan sosialidemokraatit ovat taistelleet

saadakseen EU-kansalaisille oikeudellisen avun omalla kielellään mikäli he

joutuvat onnettomuuteen matkustaessaan jossain toisessa EU-maassa.

Uusia taitoja työttömille
Saadakseen ihmiset takaisin työmarkkinoille EU on käynnistänyt koulutusohjelmia,

joilla työttömille opetetaan uusia taitoja. Tällaisilla ohjelmilla EU pyrkii luomaan noin

20 miljoonaa uutta työpaikkaa vuoteen 2010 mennessä. 
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Ympäristön tilan parantaminen
Jo 1970-luvulta lähtien EU on edistänyt ympäristönsuojelun korkeaa tasoa, mikä

on johtanut puhtaampaan ilmaan, lyijyllisen polttoaineen kieltoon, puhtaampiin

uimarantoihin, turvallisempaan teollisuuteen ja lisääntyneeseen kierrätykseen,

jonka ansiosta kaatopaikkojen määrä unionissa on vähentynyt. Euroopan

sosialidemokraatit pitävät puhdasta ympäristöä kansalaisoikeutena ja ovat

sitoutuneet jättämään hyvin hoidetun ympäristön tuleville sukupolville.
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Euroopan unioni maailmassa
Vuonna 1999 EU-maat päättivät luoda yhteisen ulkopolitiikan lisätäkseen

painoarvoaan kansainvälisillä kentillä ja taistellakseen terrorismin ja

joukkotuhoaseiden leviämisen kaltaisia nykyajan uhkia vastaan. Euroopan

sosialidemokraatit tukevat ydinaseiden purkua ja toimia, joilla taistellaan sekä

kemiallisten ja biologisten aseiden että maamiinojen, käsiaseiden ja ballististen

ohjusten kauppaa vastaan. Euroopan sosialidemokraatit vaativat rangaistuksia

ihmisoikeuksia polkeville maille. Yhteistä turvapaikkajärjestelmää luodaan

parhaillaan, jotta voidaan varmistaa ihmisoikeuksista piittaamattomista maista

paenneiden yhdenmukainen kohtelu. EU on jo pitkään antanut taloudellista

tukea köyhyyttä vähentäville hankkeille maissa, jotka kunnioittavat

ihmisoikeuksia, noudattavat demokratiaa sekä toimivat oikeusvaltion ja hyvän

hallintotavan periaatteiden mukaisesti.
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Eurooppalainen jalkapallo ja televisio
Jalkapallo- ja muut urheiluseurat voivat nykyään hankkia riveihinsä pelaajia myös

muista EU-maista EY-tuomioistuimen Bosman-päätöksen jälkeen. Päätös

heijastelee sääntöjä, joiden mukaan EU-kansalaiset voivat työskennellä

yhtäläisin edellytyksin kaikkialla unionissa. Lisäksi EU-lainsäädäntö takaa, että

kansalaiset voivat seurata EU:n tärkeimpiä urheilutapahtumia televisiosta. 

Uuden vuosituhannen haaste
Euroopan ensimmäinen haaste oli rauhan varmistaminen ja sodanjälkeinen

jälleenrakennus. 1980-luvulla haasteena oli yhtenäismarkkinoiden luominen, ja 1990-

luvulla luotiin yhteinen valuutta. Tämänhetkinen haaste on EU:n laajentuminen, jolla

luodaan vakautta, rauhaa ja vaurautta kaikille. Laajentuminen on suuri mahdollisuus

EU:lle, ja Euroopan sosialidemokraatit ovat tarmokkaasti edistäneet sitä työskennellen

tiiviisti yhdessä tulevien jäsenmaiden sosialidemokraattien kanssa, jotta kaikkien

vaalipiirien edut voidaan ottaa huomioon. 
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Kuinka Euroopan unioni vaikuttaa sinuun?
Tämä tarina sisältää vain muutaman esimerkin siitä, kuinka Euroopan unioni

vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme. Jokaisessa EU-maassa on sekä

Euroopan parlamentin että Euroopan komission toimipiste, joista saa lisätietoja.

Niitä löytyy myös parlamentin ja komission verkkosivuilta osoitteesta: 

http://europa.eu.int
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Y H T E Y S T I E D O T

Euroopan sosialidemokraattisen

puolueen parlamenttiryhmä 

Euroopan parlamentti

Rue Wiertz 

B-1047 Bryssel

3 +32 (0)2 284 14 40

T pesgroup@europarl.eu.int

Keitä olemme? 
Euroopan parlamentti edustaa Euroopan unionin kansalaisten etuja.

Parlamentin jäsenet valitaan suorilla vaaleilla joka viides vuosi. He

kuuluvat poliittisiin ryhmiin, jollainen myös Euroopan parlamentin

sosialidemokraattisen puolueen ryhmä on. 

Painopistealueemme ovat:

– työllisyys- ja sosiaaliasioiden sisällyttäminen talouspolitiikkaan;

– puhtaamman ja kestävämmän ympäristön takaaminen;

– eurooppalaisen rauhan, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen

luominen;

– sen varmistaminen, että Euroopan ääni kuuluu kansainvälisissä

yhteyksissä ja että politiikkamme edistävät maailman köyhimpien

maiden kehitystä. 

Olimme keskeisessä roolissa laadittaessa EU:n

perusoikeuskirjaa, joka otettiin mukaan EU:n

perustuslakiluonnokseen. Aiomme jatkossakin olla

aktiivisesti mukana Euroopan unionin tulevaisuuden

hahmottamisessa ja vuoden 2004 laajentumisen

onnistumisen takaamisessa.

Lisätietoja organisaatiostamme ja toiminnastamme 

sekä siitä kuinka edustamme kansalaisia 

löytyy verkkosivultamme: http://www.socialistgroup.org
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