
 

10 primerov, kako je delo Evropskega parlamenta
izboljšalo naša življenja
 
Kaj počne Evropski parlament? Pred evropskimi volitvami 26. maja preverite, kako je
delo parlamenta v iztekajočem mandatu pomagalo izboljšati naša življena.
 

Cenejši telefonski klici 
 
Ukinitev stroškov mobilnega gostovanja (t.i. roam like home) nam od leta 2017 omogoča, da na
potovanjih po Evropi telefone uporabljamo tako, kot doma – klici in prenos podatkov nas namreč
stanejo enako, kot v domačem omrežju. S 15. majem so postali veliko ugodnejši tudi klici v
druge države EU, ki lahko po novem stanejo največ 19 centov na minuto. Skrbi o prevelikem
računu zaradi uporabe telefona v tujini postajajo preteklost.
 
Več izbire pri spletnem nakupovanju 
 
Danes lahko enostavneje najdemo in naročimo izdelke in storitve preko spleta iz tujine. Nakupi
v spletnih trgovinah, rezervacije hotelov, najem avtomobila ali na primer nakup vstopnice za
glasbeni festivali je zaradi evropske prepovedi neupravičenega geoblokiranja spletnih strani in
storitev, v veljavi od decembra 2018, lažje.
 
Manj plastike v morjih in rekah 
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Video: delo Evropskega parlamenta v mandatu 2014-2019
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-parliament-s-highlights-2014-2019_N01-PUB-190510-ACHI_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/digitalni-enotni-trg/20170612STO77250
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/economy/20190508STO45143/halo-prosim-evropejci-od-danes-naprej-s-cenejsimi-mednarodnimi-klici
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/economy/20190508STO45143/halo-prosim-evropejci-od-danes-naprej-s-cenejsimi-mednarodnimi-klici
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20181129IPR20509/online-shopping-across-the-eu-to-be-easier-from-3-december


Od kar je Evropski parlament leta 2015 potrdil pravila, ki omejujejo porabo plastičnih vrečk, kar
72 % Evropejcev trdi, da jih uporablja manj, kot v preteklosti. Drug pomemben mejnik v boju
proti plastičnemu onesnaževanju se je zgodil marca 2019, ko je Evropski parlament sprejel
zakonodajo, ki popolnoma prepoveduje prodajo nekaterih plastičnih izdelkov za enkratno
uporabo. Na seznamu so izdelki, ki jih lahko enostavno nadomestimo z okolju prijaznejšimi
materiali, kot na primer plastičen pribor, slamice ali vatirane palčke. Kategorije plastičnih
izdelkov, ki jih omejujejo nova pravila, predstavljajo kar 70 % vseh morskih odpadkov.
 

Več zaščite na spletu 
 
Družbena omrežja kot Facebook in druga podjetja, ki zbirajo in obdelujejo osebne podatke v
EU, so od 25. maja podvržena strožjim pravilom za varstvo zasebnosti. Gre za največjo prenovo
pravil o varovanju zasebnosti na spletu v 20 letih. Evropejcem daje več možnosti nadzora nad
uporabo osebnih podatkov na spletu, prinaša transparentnost o tem, kako in za kaj se naši
podatki uporabljajo ter pomaga preprečevati zlorabe. Če želimo, lahko od ponudnika
posameznih storitev zahtevamo izbris naših osebnih podatkov.
 
Izboljšane pravice delavcev 
 
Evropski parlament je sprejel zakonodajo, ki staršem in skrbnikom omogoča prožnejše iskanje
ravnotežja med družinskimi in poklicnimi dejavnostmi. Parlament je prav tako sprejel pravila, ki
dajejo več pravic delavcem, zaposlenim preko t.i. netipičnih pogodb o zaposlitvi. V to kategorijo
šteje delo brez vnaprej določenega delovnega časa, ki se ga pogosto poslužujejo tehnološke
platforme, kot na primer Uber ali Deliveroo. Ti delavci so bili do sedaj glede uveljavljanja svojih
pravic v mnogo slabšem položaju kot redno zaposleni.
 
Čistejši planet za prihodnje generacije 
 
Z zgodovinsko pomembnim glasovanjem je Evropski parlament leta 2016 potrdil Pariški
podnebni sporazum. S soglasjem k ratifikaciji v imenu Evropske unije je Parlament omogočil, da
je sporazum, sprejet na podlagi Konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah, začel

Video: kaj je Evropski parlament?
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/what-is-the-european-parliament
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https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20150424IPR45708/meps-clamp-down-on-wasteful-use-of-plastic-carrier-bags
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20181005STO15110/plastic-in-the-ocean-the-facts-effects-and-new-eu-rules
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20181005STO15110/plastic-in-the-ocean-the-facts-effects-and-new-eu-rules
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20180522STO04023/gdpr-is-in-effect-now-you-decide-on-your-digital-privacy
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/socialna-varnost-in-vkljucenost/20180706STO07413
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/socialna-varnost-in-vkljucenost/20180706STO07413
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190404STO35070/gig-economy-eu-law-to-improve-workers-rights-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20160930IPR44535/meps-green-light-for-paris-climate-agreement-to-trigger-its-entry-into-force
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20160930IPR44535/meps-green-light-for-paris-climate-agreement-to-trigger-its-entry-into-force


veljati kot pravno zavezujoč dogovor. Poleg tega so poslanci sprejeli številne druge ukrepe, ki
zmanjšujejo izpuste CO2 in spodbujajo uporabo obnovljivih virov energije.
 

Več priložnosti za študij in izobraževanje v tujini 
 
Da bi lahko več Evropejcem omogočili sodelovanje v programu za izobraževanje,
usposabljanje, mlade in šport, je Evropski parlament pozval k trikratnemu povečanju sredstev
za delovanje programa Erasmus+ v letih 2012-2027. Erasmus se je začel zgolj kot program
študijskih izmenjav, danes pa je veliko več, saj milijonom evropskih prebivalcev omogoča študij,
usposabljanje, delovno izkušnjo ali prostovoljsko delo v tujini. Njegovi učinki so ogromni: v petih
letih po zaključku študija je stopnja brezposelnosti oseb, ki so bili vključeni v Erasmus+ kar 23
% nižja kot pri tistih, ki v času študija niso sodelovali v programih mobilnosti.
 
Pospešek gospodarski rasti 
 
Evropski parlament je decembra 2018 potrdil trgovinski sporazum EU-Japonska, največji
bilateralni trgovinski sporazum, ki ga je Evropska unija kadarkoli sprejela. Trgovinski sporazumi
evropskim podjetjem zagotavljajo stabilno poslovanje v sicer vse bolj nestabilnem svetu, kar
prinaša velike konkurenčne prednosti. Sporazumi ščitijo unikatne evropske izdelke ter tretje
države obvezujejo k spoštovanju evropskih standardov na področju varovanja okolja, zašite
potrošnikov, varnosti hrane in pravic delavcev, ki so najvišji na svetu.
 
Varnejša Evropa 
 
Za učinkovitejši boj proti terorizmu in pregon organiziranega kriminala je Evropski parlament leta
2016 podprl zakonodajo, po kateri morajo letalski prevozniki z varnostnimi organi po potrebi
deliti podatke o potnikih, ki potujejo v EU. To je le eden izmed nedavnih ukrepov preprečevanje
terorističnih groženj in napadov. Drugi ukrepi obsegajo učinkovitejše varovanje zunanjih meja,
obsežnejše in učinkovitejše mednarodno sodelovanje policij in tožilstev, večji nadzor
osumljencev, onemogočanje financiranja terorizma, boj proti radikalizaciji in še mnogo več.

Video: kako me zastopajo evropski poslanci?
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/how-do-meps-represent-me
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https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/podnebne-spremembe/20180305STO99003
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/energija/20180109STO91387
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/erasmus/20190222STO28402
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/erasmus/20190222STO28402
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/eu-in-globalizacija/20181127STO20312
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/pnr
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/security/20180316STO99922/boj-proti-terorizmu-kako-ukrepa-eu


Nižji račun za energijo 
 
Nova evropska pravila za odjemalce električne energije prinašajo lažjo proizvodnjo in prodajo
lastne elektrike, enostavnejšo zamenjavo ponudnika in preglednejše račune. Parlament je prav
tako potrdil predlog prenovljenega sistema oznak energijske učinkovitosti, ki bo potrošnikom
olajšala izbiro varčnih gospodinjskih aparatov.
 
 26. maja potekajo evropske volitve. Vaš glas bo oblikoval prihodnost Evrope in vplival
na to, kako bo Evropski parlament prihodnjih pet let sprejemal odločitve, ki zadevajo
naša vsakdanja življenja. Več o tem na spletni strani www.tokratgremvolit.eu.
 
Več
Delo poslancev Evropskega parlamenta
Kako delo Evropskega parlamenta vpliva na naša življenja?
Praktične informacije o evropskih volitvah 26. maja
Vse, kar morate vedeti o evropskih volitvah
More on Parliament’s work during the 2014-2019 legislative term

Članek

SL Generalni direktorat za informiranje
Evropski parlament - Predstavnik za tisk: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

4 I 4

https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20180216STO98004/elektrika-6-novih-pravic-za-odjemalce
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20170609IPR77001/simplifying-energy-labels-for-home-appliances-to-a-to-g
http://www.tokratgremvolit.eu
http://www.tokratgremvolit.eu
http://www.tokratgremvolit.eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/faq/11/the-work-of-meps
https://what-europe-does-for-me.eu/sl/home
https://www.evropske-volitve.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/eu-elections-2019/20181122STO19860/all-you-need-to-know-about-the-2019-european-elections
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637942/EPRS_IDA(2019)637942_EN.pdf

