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KES ME OLEME?
Me oleme Euroopa riikide sotsialistide, töö- ja 

sotsiaaldemokraatlike parteide liikmed, kes on
ühendatud Euroopa Sotsialistide Parteisse ja
valitud Euroopa Parlamenti viieks aastaks.

MILLE EEST ME SEISAME
Meie kohustused on:
• tugevdada Euroopa kasvu ja õitsengut, 

võidelda vaesusega ja luua rohkem ja 
paremaid töökohti

• edendada Euroopat kui demokraatlikku, 
solidaarset ja võrdset piirkonda

• reguleerida migratsiooni ja veenduda, et mis
tahes taustaga inimesed tunnetaksid oma kohta
meie ühiskonnas 

• rajada turvalisem, säästvam, rahulikum 
ja õiglasem maailm

Euroopa Parlamendi juhtiva jõuna on meil 
kaalukas osa otsuste tegemisel, mis 
mõjutavad igaühte Euroopas. Me tahame 
näha Euroopa õitsengut, mis tähendaks 
kõikide eurooplaste heaolu.

Me tahame näha täiuslikkust võtme-valdkondades,
mis puudutavad meid kõige enam:

• turvaline ja kindel ühiskond, kus igaüks 
tunneb end koduselt

• majandus, mis toob kasu igaühele Euroopas ja
kindlustab meie noorte tuleviku kvaliteetse 
hariduse ja koolituse kaudu

• puhas ja turvaline keskkond – praegu ja tule-
vastele põlvedele

• suurepärased avalikud teenused kõigile, kes
neid vajavad
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KUIDAS ME TEIE HEAKS
TÖÖTAME
Me oleme tihedalt seotud kõigi ühiskonna 

sektoritega, kuulates inimesi vabatahtlikes
organisatsioonides, ametiühingutes, 
äriühingutes, tarbijaorganisatsioonides, 
spetsiaalsetes huvigruppides ja meie 
kodupiirkondades.

Kõnealused ühenduslülid on hindamatud meie
igapäevatöös Euroopa Parlamendis. Kõik me
oleme aktiivselt kaasatud vähemalt ühe 
parlamendi komisjoni üksikasjalikku töösse,
kus me kujundame ettepanekuid, et need
tooksid kasu 450 miljonile Euroopa Liidus 
elavale inimesele. 

Komisjonides ja parlamendi täiskoosseisu
istungitel on meie prioriteetideks asetada 
esikohale inimeste igapäevamured ja viia
täide oma lubadused.

Peame ka regulaarseid nõupidamisi analoogsete
organisatsioonidega kõigist maailma 
piirkondadest, et tuua nende mure arengu,
õiglase kaubanduse, vaesuse ja haiguste
pärast Euroopa otsuste tegemise südamesse.
Kõnealune dialoog tähendab, et meie väärtusi
ja lubadusi ei edendata mitte ainult Euroopas,
vaid üle kogu maailma ning seda tehakse
rahu, võrdsuse, õigluse ja inimõiguste nimel.
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ROHKEM TEAVET

Üksikasjalikumat teavet meie tegevuse 
kohta leiate meie kodulehelt  
www.socialistgroup.org

Me oleme teie esindajad Euroopa Parlamendis
ja me oleme siin selleks, et töötada teie heaks.
Meie lingid ja üksikasjalikumad kontaktandmed
leiate kodulehelt ja olete alati teretulnud 
igaühega meist otse kontakteeruma. 

TEIE ESINDAJAD 
EUROOPA PARLAMENDIS
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