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Viena diena viņu dzīvē ...
Markam ir 19 gadi. Viņa draudzene Anna ir no Centrāleiropas. Viņa šeit ieradusies

studēt, pateicoties Erasmus programmai. Viņi ir iecerējuši pēc diplomu saņemšanas

apceļot Eiropu.

Šī raksta mērķis ir pavēstīt par viņu un viņu draugu un paziņu ikdienas dzīvi un

parādīt Eiropas Savienības, Eiropas Parlamenta un sevišķi Eiropas Sociālistu

partijas parlamentārās grupas sagādātās priekšrocības. 
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Tīrāks ūdens
Lai samazinātu kaitīgu vielu saturu ūdenī, ko mēs lietojam, Eiropas Savienība

(ES) 1980. gadā izdeva likumu, kurā pirmoreiz tika noteikti vienādi ūdens

kvalitātes standarti visām ES dalībvalstīm. Šis likums tiek pastāvīgi uzlabots,

ņemot vērā jaunus zinātnes sasniegumus, lai uzlabotu veselības un ūdens

drošības līmeni (arī peldēšanai paredzētajam un upes ūdenim). Laba ūdens

kvalitāte vienmēr ir bijusi Eiropas sociālistu mērķis. Jebkurā ES valstī cilvēki var

būt pārliecināti, ka ūdens, ko viņi lieto, ir drošs.

Drošāka kosmētika 
Tāpat kā juridiski saistošie ūdens drošības standarti, arī Eiropas kosmētikas

likums nodrošina, ka mūsu lietojamās zobu pastas, šampūni un pārējā

kosmētika ir droša, ja tā ir iegādāta kādā no ES dalībvalstīm.
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Daudzveidīgāka un drošāka pārtika
Liela daļa produktu, ko lietojam pārtikā, ir ražota kādā citā ES valstī. Pateicoties

savienības iekšējo robežu atvēršanai, iespējama daudzu svaigu pārtikas produktu

un piena produktu ātrāka transportēšana uz dažādām savienības valstīm. Tas

nodrošina pircējiem lielāku izvēli un izdevīgākas cenas. Tagad mūsu lielveikalu

plauktos ir bagātīgs produktu klāsts gardēžiem par pieejamām cenām. Visi

produkti, kurus ēdam, atbilst ES drošības standartiem, un Eiropas sociālisti

enerģiski cīnās par kvalitātes prasību īstenošanu lauksaimniecībā un

lauksaimniecības produktu drošības panākšanu, piemēram, pieprasot zemniekiem

samazināt pesticīdu pielietošanas apjomus. Eiropas sociālisti arī veltījuši savus

centienus, lai panāktu pareizu lauksaimniecības zemes izmantošanu, lai saudzētu

apkārtējo vidi, un, pateicoties viņu iniciatīvai, nodibināta jauna Eiropas Pārtikas

drošības institūcija, kas aizsargās ES patērētāju intereses. Jautājumā par ģenētiski

modificētiem pārtikas produktiem (GMO) Eiropas sociālisti vēlas panākt līdzsvaru

starp jaunākajiem zinātnes sasniegumiem, patērētāju tiesībām uz drošu pārtiku,

izvēles brīvību un veselīgu vidi.
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Sabiedriskā transporta uzlabojumi
Izmantojot pētījumus un strukturālo fondu atbalstu, ES palīdz uzlabot

sabiedrisko transportu pilsētās un apdzīvotās vietās visā Eiropā. Šo pasākumu

mērķis ir izveidot drošus, efektīvus un ES pilsoņu prasībām atbilstošus

sabiedriskā transporta tīklus par pieejamām cenām. Galvenā prioritāte ir dažādu

transporta veidu savstarpējā saistīšana, un Eiropas sociālisti cieši sadarbojas ar

pasažieru grupām un sabiedriskā transporta operatoriem, lai panāktu tādu

likumu pieņemšanu, kas padara sabiedrisko transportu labāk pieejamu cilvēkiem

ar īpašām vajadzībām un vecākiem ar bērnu ratiņiem.

Drošāki ceļi un transporta līdzekļi 
Eiropas sociālisti veicina kopīgu ES noteikumu pieņemšanu, kas garantē ceļu

drošību visā kontinentā. To skaitā ir drošāki automobiļu projekti, jauni noteikumi

par drošības jostām skolas autobusos, stingrāka vēršanās pret miegainiem

kravas automašīnu un tūristu autobusu vadītājiem, kā arī visai Eiropai kopīgi

noteikumi par transporta līdzekļu vadīšanu reibumā.
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Izglītība un apmācība
Eiropas sociālisti uzskata, ka izglītība ir galvenais līdzeklis, kā panākt pilnīgu

bezdarba likvidēšanu Eiropā. ES veicina izglītību, izstrādājot dažādas apmācības

programmas, kas palīdz cilvēkiem atgriezties darbā un samazināt bezdarbnieku

skaitu, kā arī arodizglītību strādājošo pārkvalificēšanai un jauno tehnoloģiju

sasniegumu ieviešanai Eiropas uzņēmumos.

Iespēja studentiem ceļot 
Lai veicinātu dažādu tautību cilvēku labāku saprašanos, ES izstrādājusi kultūras

un valodniecības apmaiņas programmas Erasmus un Comenius. Programma

Erasmus ļauj Eiropas universitāšu studentiem daļu studiju laika mācīties kādā

citā Eiropas valstī, bet programmas Comenius mērķis ir dažādu valstu skolēnu

sadarbība un savstarpēja apmaiņa. 
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Eiropas Savienības paplašināšana
ES pastāvīgi attīstās. 20. gadsimta 50. gados dibinātā sešu valstu organizācija

kļuvusi par savienību, kas no 2004. gada apvienos 25 dalībvalstis*, kurās ir 450

miljoni pilsoņu un 20 oficiālās valodas. Paplašināšana veicina demokrātiju visā

Eiropas kontinentā un sekmē tirdzniecību un ekonomikas izaugsmi. Eiropas

sociālistiem ES paplašināšana un Eiropas atkalapvienošana nozīmēs miera,

stabilitātes un labklājības iedibināšanu savulaik karu plosītajā kontinentā.

* 10 jaunās dalībvalstis ir Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Čehijas Republika,

Slovākija, Ungārija, Slovēnija, Malta un Kipra.

Vienkāršāka un drošāka ceļojumu 
pasūtīšana internetā 

ES ieguldījumi interneta tehnoloģijā daudziem Eiropas iedzīvotājiem atvieglo

ārzemju ceļojumu plānošanu un pasūtīšanu internetā. ES konkurences noteikumi

un tirgus atvēršana nodrošina arī lētāku gaisa ceļojumu iespējas. Eiropas

sociālisti palīdzējuši panākt to, ka, pazeminoties cenām, standarti paaugstinās,

jo jaunajos ES likumos garantēta naudas atmaksāšana aviolīniju pasažieriem,

kuru reisi tiek atcelti vai kavējas, kā arī stingri vēršoties pret krāpšanu internetā,

garantējot kompensāciju upuriem.
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Kvalificēti darbinieki un konkurētspējīga 
ekonomika

IT kvalifikācija mūsdienu informācijas sabiedrībā ir vitāli svarīga, un ES mērķis 

ir konkurētspējīgas un dinamiskas, uz zināšanām balstītas ekonomikas

izveidošana, izglītības pārveidošanai izmantojot tādas apmācības iniciatīvas kā

e–mācības un pieaugušo mācības. Eiropas sociālistu galvenā prioritāte ir padarīt

izglītību pieejamu arī maznodrošinātajiem sabiedrības slāņiem, īpašu uzmanību

pievēršot IT. ES pasludināja 1996. gadu par "Pieaugušo apmācības gadu", 2003.

gadu velta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet 2004. gadu – izglītībai ar sporta

palīdzību.



0
9

U

Reģionu reģenerācija
ES aktīvi palīdz reģioniem, kuriem ir ekonomiskas un sociālas grūtības, ar

vairāku "Strukturālo fondu" starpniecību finansējot ilgtermiņa ekonomikas

attīstīšanu un tādu sociālu problēmu kā bezdarbs risināšanu un darbaspēka

kvalifikācijas uzlabošanu. Finansējums ir pieejams reģioniem pašreizējās ES

dalībvalstīs un valstīs, kuras gatavojas iestāties ES. Eiropas sociālisti cieši

sadarbojas ar reģionālajām un vietējām varasiestādēm, lai pārliecinātos, ka

Strukturālie fondi tiek izlietoti atbilstoši pašreizējām un nākotnes vajadzībām.

Lielāka drošība jūrā
Eiropas sociālisti pastāvīgi cīnās par kravas kuģu un pasažieru prāmju drošību ES

ūdeņos. Kad pie Galīcijas krastiem nogrima naftas tankkuģis "Prestige", Eiropas

sociālisti pieprasīja pilnīgu izmeklēšanu un aizliegumu vienkorpusa naftas

tankkuģiem kuģot ES ūdeņos. Ir panākti arī uzlabojumi prāmju drošībā un prāmju

pārvadāšanas uzņēmumu pasažieru uzskaitē.
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Strādājošo tiesības
Vairāki Eiropas likumi nepieļauj strādājošo ekspluatāciju, nosakot, piemēram,

vienlīdzīgas tiesības strādājošajiem uz nepilnu slodzi, maksimālo stundu skaitu,

ko var likt cilvēkam strādāt, un tiesības uz apmaksātiem atvaļinājumiem. Eiropas

sociālisti veltījuši lielas pūles, lai nodrošinātu šīs tiesības, kuras tagad bauda visi

ES pilsoņi. 

Iepirkšanās internetā
Vienotais ES tirgus sniedz daudz priekšrocību, piemēram, zemākas cenas,

pateicoties lielākai konkurencei. Interneta tehnoloģija nodrošinājusi vēl lielākas

priekšrocības, dodot iespēju uzņēmumiem pārdot savas preces internetā, ietaupot

pārdošanas izmaksas. Līdzīgi arī patērētāji var internetā ērti iepirkties un

norēķināties par pirkumiem. Eiropas sociālisti strādā pie interneta darījumu drošības

uzlabošanas un e–komercijas klientu tiesību aizstāvības nodrošināšanas.
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Drošākas darba vietas
Darba vides drošība strādājošajiem ir vitāli svarīga. Eiropas Savienībā noteikti

stingri juridiski ierobežojumi visu nozaru strādājošo pakļaušanai noteiktiem

trokšņa līmeņiem, saskarei ar azbestu un pakļaušanai iekārtu radītai pārmērīgai

vibrācijai. Eiropas sociālisti devuši lielu ieguldījumu darba vietu drošības

uzlabošanai pret veselības riskiem.

Strādnieku iesaistīšanās uzņēmuma lēmumu 
pieņemšanā

Kopīgi ES noteikumi nodrošina strādājošajiem godīgus spēles noteikumus. Šajos

noteikumos iekļautas arī strādājošo tiesības uz informāciju un konsultācijām

jautājumos par svarīgiem uzņēmuma lēmumiem, kas attiecas uz tiem. 

Sieviešu un vīriešu līdztiesība
ES veikti pasākumi sieviešu un vīriešu līdztiesības veicināšanai. ES likumi garantē

vienādu samaksu par vienādu darbu, vienlīdzīgas tiesības strādājošajiem uz nepilnu

slodzi, diskriminācijas nepieļaušanu pensiju piešķiršanā, sieviešu tiesības uz

atvieglojumiem pēc bērna piedzimšanas un atvaļinājumus tēviem, vienlīdzīgas

tiesības uz darbu un apmācību, kā arī veicina līdztiesību lēmumu pieņemšanā.

Eiropas sociālisti uzskata, ka sieviešu vienlīdzīga piedalīšanās visās sabiedrības

dzīves jomās ir nepieciešama demokrātijai un ir progresa virzošais spēks.
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Komunālie pakalpojumi visiem
Pateicoties Eiropas sociālistu spiedienam, tika panākts, ka ES un tās vienoto

tirgu regulējošajos likumdošanas aktos jāiekļauj noteikumi, kas garantē

nepieciešamo komunālo pakalpojumu – piemēram, elektrības, gāzes un ūdens,

kā arī pasta pakalpojumu u.c. – pieejamību visiem ES pilsoņiem. Komunālo

pakalpojumu pieejamība ir Eiropas sociālistu centienu pamatā nodrošināt

Eiropas sociālo modeli, kura pamatā ir solidaritāte un sociālā vienotība.  

Mobilie tālruņi
Kad 80. gados sāka attīstīties mobilo tālruņu industrija, ES ieviesa vienotu

mobilo tālruņu standartu. Šis standarts, kas pazīstams kā GSM (Global System

for Mobile telecommunications – globālā mobilo telekomunikāciju sistēma), ir

viens no lielākajiem ES panākumiem. Pašlaik aptuveni 75% ES pilsoņu pieder

mobilie telefoni, un daži no lielākajiem mobilo tālruņu ražotājiem ir Eiropas

uzņēmumi.
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Veselības aprūpes pieejamība
Jebkurā Eiropas Savienības valstī visiem ES pilsoņiem ir tiesības uz tādiem

pašiem veselības aprūpes pakalpojumiem kā šīs teritorijas vietējiem

iedzīvotājiem. Ir nepieciešama tikai veidlapa E111, kas pierāda viņu tiesības uz

šiem pakalpojumiem. Eiropas sociālisti veltījuši arī lielas pūles, lai panāktu

juridiskas palīdzības sniegšanu ES pilsoņiem viņu dzimtajā valodā, ja tiem

ceļojuma laikā citā ES valstī notiek negadījums.

Jaunu iemaņu apguve
Lai palīdzētu cilvēkiem atgriezties darba tirgū, ES izveidotas apmācību

programmas, kas palīdz bezdarbniekiem apgūt jaunas iemaņas. Izmantojot šādas

programmas, ES cer līdz 2010. gadam radīt ap 20 miljoniem jaunu darba vietu.
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Vides uzlabošana
Kopš 20. gadsimta 70. gadiem ES veicina vides aizsardzības uzlabošanu. Tā

rezultāts ir tīrāks gaiss, svinu saturošā benzīna lietošanas aizliegums, tīrākas

pludmales, drošāka rūpniecība un otrreizējas pārstrādes attīstība, kas ļāvusi

samazināt atkritumu izgāztuvju skaitu savienības teritorijā. Eiropas sociālisti

uzskata, ka pilsoņiem ir tiesības uz veselīgu vidi, un ir apņēmības pilni nodrošināt

nākamajām paaudzēm labi saglabātu vidi. 
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Eiropas Savienība pasaulē
1999. gadā ES valstis vienojās par kopīgu ārpolitiku, lai panāktu lielāku ietekmi

starptautiskajā mērogā un efektīvi cīnītos pret tādiem mūsdienu draudiem kā

terorisms un masu iznīcināšanas ieroču izplatība. Eiropas sociālisti atbalsta

kodolatbruņošanos un pasākumus, kas vērsti uz ķīmisko un bioloģisko ieroču, kā

arī mīnu, vieglā bruņojuma un ballistisko raķešu pārdošanas aizliegšanu. Eiropas

sociālisti arī atbalsta sankcijas pret valstīm, kurās tiek pārkāptas cilvēktiesības, un

ir izveidota kopīga patvēruma sistēma, lai nodrošinātu taisnīgu attieksmi pret

bēgļiem no šādām valstīm. ES jau ilgus gadus finansiāli atbalsta nabadzības

likvidēšanas projektus jaunattīstības valstīs, kuras ciena cilvēktiesības, ievēro

demokrātijas principus un sekmē likuma un taisnīgas valdīšanas principu

ievērošanu.
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Eiropas futbols un TV
Futbola un citu sporta veidu klubi tagad var uzaicināt neierobežotu skaitu

spēlētāju no citām ES valstīm. Tas iespējams pēc Bosmana tiesas sprieduma

atbilstoši noteikumiem, kas atļauj ES pilsoņiem strādāt jebkurā ES valstī ar

tādām pašām tiesībām kā vietējiem strādājošajiem. Eiropas likumdošana nosaka

arī, ka lielākie sporta pasākumi tiek brīvi pārraidīti publikai.

Uzdevumi jaunajā gadu tūkstotī
Pirmais atbildīgais uzdevums Eiropai bija miera saglabāšana un kara postījumu

likvidēšana. 80. gados galvenais uzdevums bija vienotā tirgus izveidošana. 90.

gados – vienotās valūtas ieviešana. Tagad atbildīgākais uzdevums ir ES

paplašināšana, nodrošinot stabilitāti, mieru un labklājību visiem. Paplašināšana

ir lieliska izdevība Eiropas Savienībai, un Eiropas sociālisti to aktīvi propagandē,

cieši sadarbojoties ar jauno dalībvalstu sociālistiem, kas pārstāv visus savus

vēlētājus. 
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Kā Eiropas Savienība ietekmē jūs?
Šajā rakstā minēti tikai daži no aspektiem, kā Eiropas Savienība ietekmē mūsu

ikdienas dzīvi. Katrā ES valstī ir Eiropas Parlamenta un Komisijas birojs, kur var

iegūt plašāku informāciju. Tā pieejama arī Eiropas Parlamenta un Komisijas

interneta mājas lapās: 

http://europa.eu.int
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KO N TA K T I N F O R MāC I J A

Eiropas Sociāldemokrātiskās 

partijas Parlamentārā grupa

European Parliament

Rue Wiertz 

B-1047 Brussels

3 +32 (0)2 284 14 40

T pesgroup@europarl.eu.int

Kas mēs esam? 
Eiropas Parlaments Eiropas Savienībā tieši pārstāv pilsoņu intereses.

Parlamenta locekļi tiek tieši ievēlēti uz pieciem gadiem un ir politisku

grupu, piemēram, Eiropas Sociālistu partijas parlamentārās grupas,

biedri.

Mūsu prioritātes:

– bezdarba un sociālo jautājumu iekļaušana Ekonomikas politikā; 

– veselīgākas un ilgspējīgas vides saglabāšanas veicināšana; 

– miera, brīvības, drošības un taisnīguma nodrošināšana Eiropā; 

– uzlabot Eiropas autoritāti globālā līmenī un nodrošināt, lai mūsu

politika veicinātu pasaules nabadzīgāko valstu attīstību. 

Mums bija svarīga loma ES Konstitūcijas projektā

iekļautās Pamattiesību hartas sagatavošanā. Mēs arī

turpmāk pilntiesīgi piedalīsimies Eiropas Savienības

veidošanā un 2004. gada paplašināšanas veiksmīgas

norises nodrošināšanā.

Plašāka informācija par mūsu organizāciju, tās politiku un savu pilsoņu

interešu pārstāvēšanu skatiet mūsu interneta mājas lapā: 

http://www.socialistgroup.org
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