Protegir les nostres víctimes
A la Unió Europea, els nens i els joves formen
part dels principals usuaris de les noves
tecnologies i dels mòbils. Dissortadament,
aquesta situació els exposa a un risc més
gran d’assetjament a través d’Internet i de
pornografia infantil. A fi de protegir els nostres
ciutadans més joves, el Parlament Europeu
invertirà en campanyes de sensibilització, en
el foment d’una Xarxa més segura i en la lluita
contra els continguts il·lícits o nocius.
Actualment, la captació de menors a través
d’Internet (guanyar-se l’amistat de menors amb
la intenció d’abusar-ne sexualment) pot ser
sancionada en tota la Unió Europea en virtut

del Dret penal, de la mateixa manera que la
producció o visualització de pornografia infantil.
Igualment, el Parlament Europeu ha legislat en
matèria de protecció de les víctimes de delictes,
mitjançant l’establiment de drets fonamentals
reconeguts en tota la Unió Europea així com
l’accés a l’assistència jurídica, lingüística,
psicològica o de protecció que calguin. S’està
fent tot el possible per evitar que els ciutadans
més vulnerables esdevinguin víctimes de
delictes greus. Aquesta protecció es duu a
terme en tots els Estats membres.

Qualitat de vida.
Apuntem amunt.

Protegir drets,
millorar vides

Amb el pas del temps, les nostres vides també han canviat, sortosament per millorar.
A fi de garantir que a Europa els nivells de vida continuïn millorant en els pròxims anys,
hem de seguir exigint canvis.
Cal prendre mesures intel·ligents i honestes per protegir la salut i la seguretat de tots els
ciutadans, alhora que tenim cura de la salut del nostre planeta per tal d’oferir un futur
digne a les pròximes generacions.
El Parlament Europeu i tu. Junts podem actuar, reaccionar i decidir.

Sostenibilitat i protecció del medi ambient
Tenint en compte el canvi climàtic i la major
escassetat de combustible que afrontem, el
Parlament Europeu està dissenyant una nova
estratègia sobre el futur energètic. Una de les
propostes permetria a la Unió Europea accelerar
gradualment la introducció de biocombustibles
més nets i apostar per fonts més sostenibles a
llarg termini.

Una altra proposta se centra en el foment d’un
transport més net i amb menys emissions
de carboni. També s’estan impulsant millors
infraestructures per al combustible alternatiu i
l’ús de tecnologies energètiques innovadores
per al transport, com ara l’electricitat, l’hidrogen
i el gas liquat de petroli. Això no obstant, potser
el més remarcable de l’agenda del Parlament
sigui el garantir que tots els Estats membres
instal·lin un nombre suficient d’estacions de
recàrrega de vehicles elèctrics.
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Mantenir la seguretat, la innocuïtat i l’autenticitat
dels productes alimentaris europeus

Tot i que el Parlament Europeu té molts objectius i responsabilitats,
el seu repte principal és contribuir a garantir una qualitat de vida millor
per a tots els ciutadans d’Europa. Dia a dia, el Parlament s’esmerça a
millorar les nostres condicions de vida, protegint i defensant els nostres
drets i prenent decisions que tenen un impacte directe en les nostres
vides. El Parlament Europeu presta una atenció especial a qüestions como
ara l’assistència sanitària transfronterera, el medi ambient, la seguretat
alimentària i la circulació de dades personals.

La teva salut ens importa
Malgrat l’impacte que ha tingut la crisi en els
sistemes sanitaris, el Parlament Europeu està
treballant per millorar l’atenció sanitària de tots els
pacients a Europa, i així ho seguirà fent en el futur.
Recentment, el seu esforç s’ha centrat en
l’assistència sanitària transfronterera. Els
ciutadans de la Unió Europea gaudiran aviat
del dret a tractament i a reemborsament de les
despeses mèdiques en altres Estats membres, de
la mateixa manera que en els seus propis països,
mentre que els pacients amb malalties «rares»
rebran tractament transfronterer si el seu país no
els el pot proporcionar.

Actualment, uns 60.000 pacients estan esperant
un trasplantament. Gràcies a la nova legislació
aprovada pel Parlament Europeu, es reduiran
els terminis d’espera, milloraran les normes
de qualitat i de seguretat durant tot el procés
i augmentarà la cooperació entre els Estats
membres.

Protegir els teus interessos, protegir-te a tu
En un marc generalitzat d’intercanvi de dades,
el Parlament Europeu vol assegurar-se que els
ciutadans tinguin el control de les seves dades
personals, tant en el present com en el futur. La
nova normativa ajudarà els ciutadans a utilitzar
les xarxes socials, comprar per Internet i, en
general, a comunicar-se amb seguretat dins la
Xarxa.
S’estan duent a terme avenços importants en
matèria de protecció de dades, amb l’elaboració
de dos projectes de llei: el primer d’ells se centra
en el tractament de les dades personals dins la
Unió Europea, mentre que el segon es basa en la
supervisió del tractament de les dades relatives a
les infraccions penals. Quan hagin estat adoptats
pel Parlament Europeu, disposarem d’una
legislació adequada per a les xarxes socials, les
compres i la banca per Internet, així com per al
tractament de dades, en els registres d’hospitals,
universitats o empreses, entre d’altres.
A més de protegir les nostres dades personals,
el Parlament Europeu ha donat llum verda a una
nova versió de l’acord antiterrorista SWIFT, que
protegeix millor les nostres dades bancàries.

L’acord actualitzat —que el Parlament va assolir
després de rebutjar una versió prèvia que no
garantia els drets dels ciutadans de la Unió
Europea— no només permet a l’Europol (el cos
de seguretat de la Unió Europea) bloquejar les
transferències de dades als Estats Units, sinó que
també especifica que l’ús de les dades per part
d’aquest país únicament està permès amb fins
antiterroristes.
Alhora, els registres de noms de passatgers estan
més protegits en els vols intracomunitaris i en
vols als Estats Units. La legislació aprovada pel
Parlament garanteix un elevat nivell de protecció
de la privadesa i de les dades personals en la
lluita contra la delinqüència i el terrorisme.

A principis de 2013, una onada d’indignació
va recórrer la Unió Europea per l’escàndol
de la carn de cavall. Aquest fet va reforçar la
inquietud pública pels aliments que consumim i
la necessitat de traçabilitat dels productes.

subjectes a normes molt estrictes. A partir de
desembre del 2014, els consumidors estaran
millor informats sobre el contingut i els
ingredients dels aliments que són adquirits o
consumits als restaurants.

El Parlament Europeu sempre ha reconegut la
necessitat d’un etiquetatge clar i ha aprovat
legislació específica per tal de millorar-ne la
transparència. Alguns productes alimentaris
fonamentals, com ara l’oli d’oliva, el peix
(excepte en conserva o preparat), la carn de
vacum, la carn d’aviram fresc o congelat de
països tercers, el vi, la majoria de les fruites
i hortalisses fresques, la mel i els ous, estan

El dret d’utilitzar indicacions geogràfiques
per als aliments tradicionals i els productes
registrats —com ara el cava, els embotits o el
formatge— també estarà més ben protegit,
mentre que els productes etiquetats com ara
el suc de fruita ja no podran contenir sucres
afegits ni edulcorants.

