
• MOBIEL bellen in het buitenland werd goed-
koper – en nu werken we aan een beteugeling
van de kosten voor mobiel internetten in het
buitenland.

• TECHNOLOGIE zal de levenskwaliteit verbete-
ren. Tegen 2013 moet er een Europees
 satellietnavigatiesysteem actief zijn. Dit wordt
het eerste grote industriële project van de EU
en moet leiden tot een enorme technologische
vooruitgang en flink wat nieuwe banen. 

• EUROPA is koploper op het gebied van in-
spanningen voor meer wereldvrede. We bevor-
deren de contacten voor het vredesproces en
conflictbemiddeling in het Midden-Oosten. We
willen dat de EU over haar grenzen kijkt om bij
te dragen tot vrede en stabiliteit en om goede
relaties met de moslimwereld te behouden. 

• ARME LANDEN, die onder druk gezet werden
om hun markten open te stellen voor Europese
producenten, vinden een bondgenoot in de So-
ciaaldemocratische Fractie. We ijveren ervoor
dat ook zij de mogelijkheid zouden hebben om
enkel de deals te sluiten waar ze ook zelf
 gebaat bij zijn.

WAT ER MOET GEBEUREN 
Ook tijdens de volgende legislatuur blijft voor ons
de burger op de eerste plaats komen. De gebun-
delde inspanningen van de Europese landen
moeten een enorme kracht teweegbrengen, voor
een maximale impact. Vanuit onze overtuigingen
staan we ten volle achter een aantal prioritaire ac-
ties voor het aanpakken van de grote grensover-
schrijdende en mondiale problemen.

Meer dan markten… Het beleid waarbij alles
aan de markt wordt overgelaten – de wens van de
rechtse partijen gedurende de laatste decennia –
heeft duidelijk gefaald. Tijdens de nieuwe legisla-
tuur zal de Sociaaldemocratische Fractie inspan-
ningen  leveren om de financiële crisis aan te
pakken en aan onze toekomst te werken door de
ongelijkheid en armoede in Europa te verminde-
ren. Hiervoor moeten we in de eerste plaats be-
ginnen met een betere Europese en mondiale
regelgeving voor de financiële sector, om de
enorme risico’s te beperken, belastingontduiking
te vermijden en investeerders en werknemers de
kans te geven te zien wat er met hun geld  gebeurt.

Mensen zijn bezorgd over hun werk,  huis,  spaargeld
en toekomst. Toch lijken de beslissingen over deze
kwesties vaak niet binnen hun controle te liggen. 

In de moderne wereld is alles immers sterk aan elkaar
gelinkt. Ontwikkelingen in één land hebben al snel een
invloed op mensen in een ander land – zoals we ge-
zien hebben toen het Amerikaanse huizenprobleem al
snel omsloeg in een wereldwijde economische crisis.

In tijden zoals deze kunnen onze 27 Europese landen
hun krachten bundelen om iedereen adequaat te 
beschermen.

Het Europees Parlement speelt hierbij een belangrijke
rol. Het neemt steeds belangrijkere beslissingen, die 
ieders leven beïnvloeden. 

In juni  kiezen de burgers een nieuw Europees Parle-
ment (op 4 juni in Nederland, op 7 juni in België).
 Bewust kiezen is daarbij erg belangrijk, om ervoor te
zorgen dat de EU het beleid nastreeft dat u wilt.

Voor de Sociaaldemocratische Fractie van het Euro-
pees  Parlement komen mensen daarbij steeds op de
eerste plaats. 

WAT WE GEREALISEERD HEBBEN 
Dankzij onze inzet werden de afgelopen vijf jaar onder
meer de volgende punten gerealiseerd

• KINDEREN zullen niet meer in contact komen met
enkele van de gevaarlijkste chemicaliën ter wereld;

• EEN AANTAL DIENSTEN die iedereen nodig heeft,
wordt goedkoper;

• NIEUWE REGELS maken de controle op rijke finan-
ciers strenger. Wij zijn blijven aandringen op een lan-
getermijnbescherming voor de pensioenen en het
spaargeld van mensen, terwijl het bij de Europese
Liberalen en de Christen-Democraten-Conser -
vatieven op dat vlak stil bleef.

• De inspanningen inzake ONDERWIJS werden ver-
hoogd tot jaarlijks een miljard euro voor levenslang
leren. Dat is voldoende om 222.000 studenten in het
buitenland te laten studeren. Daarnaast zullen 70.000
anderen een beroepsopleiding kunnen volgen,  en
kunnen 1.400 leerkrachten uit het volwassenenon-
derwijs in het buitenland ervaring opdoen.



www.socialistgroup.eu
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De Sociaaldemocratische Fractie zal blijven pleiten
voor maatregelen om onze veiligheid te verhogen,
door het aanpakken van terroristische bedreigingen
en extremisme. Terwijl we binnen de communautaire
grenzen moeten waken over basisvrijheden en pri-
vacy, moeten we tegelijkertijd buiten de EU toezien
op het bevorderen van conflictpreventie, vrede, ont-
wikkeling en armoedebestrijding.

Het spel eerlijk spelen en respect voor ieder-
een zijn essentiële aspecten voor ons concept van
een nieuw sociaal Europa. We willen er op toezien
dat de volledige Europese wetgeving en alle be-
leidsmaatregelen worden getoetst op hun vermoe-
delijke gevolgen voor sociale vooruitgang. De
toegang tot openbare diensten moet een basisrecht
blijven en er is nood aan een Europese aanpak voor
een basis minimumloon. We zullen de rechten van
Europese werknemers voor een gelijke behandeling
over de grenzen heen blijven verdedigen. Dat geldt
ook voor de informatie- en consultatieplicht door
werkgevers bij herstructureringen. We zullen blijven
werken aan een verbetering van de rechten van kin-
deren, jongeren en ouderen. Ook willen we de rech-
ten van vrouwen blijven verbeteren, met betere
regelingen voor ouderschapsverloven en kinderop-
vang. We willen evenveel vrouwen als mannen in de
politiek, en daarnaast de loonkloof wegwerken. Ten
slotte zetten we ook de strijd voort tegen huiselijk
geweld, vrouwenhandel en seksuele uitbuiting van
vrouwen.

ENIG IN HAAR SOORT
Europeanen hebben het enige rechtstreeks verko-
zen, multinationale parlement ter wereld.

In juni hebben 375 miljoen mensen, in 27 landen, de
kans om hun stem uit te brengen. 

De belangen zijn groot, de keuzes belangrijk. Eén
keer om de vijf jaar hebben de Europese burgers de
kans om rechtstreeks hun bijdrage te leveren aan het
beleid.

Zorg ervoor dat het nieuwgekozen Europees
Parlement u en de mensen rondom u vertegen-
woordigt. Breng daarom in juni uw stem uit!

Groene groei en groene banen zijn niet alleen
een uitstekende manier om de financiële crisis aan te
pakken, ze zijn ook belangrijk voor de aanpak van de
klimaatverandering – vermoedelijk het grootste pro-
bleem waar de mensheid op dit moment mee kampt.
De transport-, IT- en energiesector bekleden daarbij
een belangrijke plaats. Dit moet tevens gepaard gaan
met gerichte inspanningen op het vlak van R&D,
competentie-ontwikkeling en het verminderen van de
bureaucratie voor het bedrijfsleven. De euro -
parlements leden van de Sociaaldemocratische
 Fractie zijn het best geplaatst om ook tijdens de
 volgende legislatuur voortdurend de klemtoon op
deze punten te blijven leggen.

Er is behoefte aan een totaalaanpak voor de
energetische toekomst van Europa, en zoals we
hebben kunnen vaststellen, zal de markt uit zichzelf
geen langetermijnvisie volgen. Europa moet energie-
onafhankelijker worden, via de ontwikkeling van een
milieuvriendelijke energieproductie, een punt waar de
Sociaaldemocratische Fractie naar zal blijven streven.

Het aanpakken van het angstgevoel door het
ontwikkelen van een effectief en humaan mi-
gratiebeleid. In tegenstelling tot de rechtse fracties
die inspelen op de angst van mensen, moeten we er
voor blijven zorgen dat de Europese Unie migratie-
stromen effectief beheert. Dit is de enige manier om
ieder van ons de kans te geven om voordeel te halen
uit de diversiteit en economische bijdrage van men-
sen van verschillende origine die zich ten volle in onze
gemeenschap hebben geïntegreerd. We zullen de na-
druk blijven leggen op effectieve maatregelen die via
een gemeenschappelijk grensbeleid rekening houden
met de verschillende aspecten van het asielbeleid, il-
legale migratie en mensenhandel.

Het tegengaan van geweld en intimidatie, on-
geacht of deze afkomstig zijn van misdaad of terro-
risme, is het vertrekpunt voor een democratische
samenleving. De democratie is iets waardevols en
wordt sneller bedreigd dan we misschien vermoeden,
zoals ook bleek uit de brutaliteit en de moorden in
voormalig Joegoslavië, de terroristische aanslagen in
Londen en Madrid, alsook de recente pogingen om
de haat in Noord-Ierland opnieuw aan te wakkeren.
Door in te spelen op de angst van mensen, voedt
rechts de haat en verergeren de problemen. 
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