
DE EUROPÆISKE

SOCIALDEMOKRATERS GRUPPE

Udvidelsen

I løbet af de sidste tredive år er Det Europæiske Økonomiske Fællesskab vokset fra seks
medlemsstater til en Europæisk Union på femten. Snart vil EU blive endnu større, når
de ti stater Republikken Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet,
Slovenien, Tjekkiet og Ungarn tiltræder i maj 2004, og Bulgarien og Rumænien stiler efter
optagelse i 2007.

Udvidelsen udgør den største udfordring og mulighed for Den Europæiske Union. De
Europæiske Socialdemokraters Gruppe (PES-gruppen) har været en konsekvent fortaler
for udvidelsen af EU og genforeningen af Europa. Vi var de første, der krævede, at de
nye medlemsstater skulle have mulighed for at deltage i valgene til Europa-Parlamentet
i 2004. Efter lange og undertiden vanskelige forhandlinger blev der opnået enighed om
tiltrædelsestraktaten på topmødet i København i december 2002, og således blev der
banet vej for EU25 i 2004 og fremover.

M A L T A



Vi er overbeviste om, at udvidelsen er i alles interesse.  Tidligere tiltrædelser har vist,
at alle europæiske lande får en økonomisk fordel ved et udvidet, dynamisk indre marked og den
kolossale vækst i handlen, som styrker den sociale markedsøkonomi og højner levestandarden i
Unionen. Udvidelsen er en "win-win"-situation for alle involverede.

Som socialister og socialdemokrater bestræber vi os på at fremme vores fælles
værdier som solidaritet, social retfærdighed og demokrati på hele kontinentet. Vi tror på EU’s
grundlæggende princip: Ved at arbejde sammen kan vi opnå mere, end vi kan alene.

Vi tror på, at udvidelsen vil være løsningen på mange af de problemer, vi sammen
står over for. I en verden fuld af usikkerhed giver udvidelsen mulighed for stabilitet og løsning
af mange konflikter. Udvidelsen betyder integration og håb om økonomisk fremgang, konsolidering
af demokratiske værdier og retsstatsforhold for alle.

Vi ønsker, at Den Europæiske Union skal være en Union med delte værdier, hvor vi
bevarer vores forskellige identiteter, alt imens vi anerkender vores fælles interesser som europæere.
Respekten for et multikulturelt samfund er væsentlig og nyttig for os alle: Det skal man ikke frygte,
men støtte aktivt.

EU kan kun styrke demokrati og politiske og økonomiske fremskridt, hvis Unionen forbliver stabil
og udvikler sig, så fordelene ved at arbejde sammen breder sig til hele kontinentet.

Vores politikker for en udvidet Europæisk Union omfatter:

• Velfærd og den sociale dimension
Efter udvidelsen bør EU arbejde på at mindske de økonomiske og sociale kløfter mellem
EU's rige og fattige områder. Grænseregionerne må ikke føle sig udelukket fra fordelene ved
EU-medlemskabet. Vi skal sammen arbejde for at løse problemerne med fattigdom og udelukkelse.
Vi ønsker at fokusere på og udvikle den sociale dialog som et instrument til social fremgang.

• Beskæftigelse og velstand
At åbne markedet til en så bred Union vil stimulere vækst og skabe beskæftigelse og velstand.
Vi skal benytte lejligheden til at arbejde hen imod vores mål om fuld beskæftigelse i Europa ved
hjælp af europæiske uddannelsesprogrammer og udvikling af jobfærdigheder.

• Miljø og nuklear sikkerhed
Udvidelsen skal føre til højere miljøstandarder i hele den udvidede Union. Vi anerkender, at det
kræver tid og hjælp at gennemføre Europas vidtgående miljølovgivning, men der skal opstilles en
klar tidsplan for indfasning af foranstaltninger til sikring af alle europæiske borgeres sundhed
og sikkerhedsstandarder. Sammen skal vi forberede fremtiden for nuklearindustrien og sikre
energiforsyninger.

• De nye europæiske grænser
Udvidelsen vil få en klar og øjeblikkelig effekt på de nye grænseregioner i EU. Der skal gives en
effektiv støtte til de nye grænsestater og sikres et udvidet samarbejde mellem toldvæsen, politi
og retssystemer.

Vores politiske prioriteter

Hvorfor udvidelsen?



• Kvinders rettigheder og lige muligheder
Vi har konsekvent forsøgt at fremme lighed mellem kønnene i hele EU. Et centralt punkt på vores
menneskerettighedsdagsorden er fremme af kvinders rettigheder. En effektiv gennemførelse
af forholdsregler imod handel med kvinder og vold mod kvinder i hjemmet skal være et af
hovedpunkterne på Unionens dagsorden både under udvidelsen og i tiden efter. Fremme ikke
blot af lige rettigheder, men også lige deltagelse i beslutningsprocessen skal have høj prioritet
over hele kontinentet.

• Bekæmpelse af forskelsbehandling
Vores gruppe har kæmpet i forreste linje mod forskelsbehandling både inden for og uden for EU.
Vi har krævet forholdsregler til bekæmpelse af forskelsbehandling til anvendelse over hele Unionen
i den europæiske lovgivning. Udvidelsen af EU medfører et endnu større multikulturelt samfund
og behov for omfattende foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling med henblik på
at beskytte alle europæiske borgere imod forskelsbehandling på grund af nationalitet, køn, etnisk
oprindelse, religion og seksuel orientering. Vi skal kombinere effektive foranstaltninger imod
forskelsbehandling med socialpolitikker, der er til fordel for alle. EU bør vedtage strategier til at
integrere minoriteter og til at anerkende deres legitime rettigheder.

• Bekæmpelse af korruption, organiseret kriminalitet og terrorisme
Sikkerhed og kriminalitetsbekæmpelse er nogle af de emner, der bekymrer Europas borgere mest.
Korruption ødelægger demokratiet og vores økonomiske tryghed. Vi er fælles om ansvaret for at
standse væksten i international organiseret kriminalitet. Udvidelsen byder på en mulighed for at
fremme det grænseoverskridende samarbejde yderligere og at sikre en bredere Union med fred,
sikkerhed og retfærdighed.

PES-gruppen har gjort og vil fortsat gøre noget for aktivt at fremme og lette EU-udvidelsen. Vores
næstformand, Gary Titley, MEP, har ansvaret for koordineringen af vores arbejde og er formand
for vores udvidelsesarbejdsgruppe, som behandler de spørgsmål, der måtte opstå på tværs af
parlamentsudvalgene, eller som påvirker flere eller alle lande. 

Vores medlemmer er aktive i Europa-Parlamentets blandede parlamentariske udvalg, hvoraf
næsten alle har en formand eller næstformand fra PES-gruppen. Vi arbejder tæt sammen med
parlamentsmedlemmer fra PES-partier i de kommende medlemsstater og forsøger at sikre, at alle
vores vælgeres bekymringer tages i betragtning. 

Vi har gode, regelmæssige kontakter med de EU-kommissærer, som arbejder med
udvidelsesspørgsmål, i særdeleshed med Günther Verheugen og andre kommissærer fra vores
politiske familie.

Gruppen har et tæt samarbejde med De Europæiske Socialdemokraters Parti, som indtager
en enestående plads, når det drejer sig om at bringe medlemmer af vores politiske familie i den
eksisterende og den fremtidige Europæiske Union sammen.

At bevare forbindelserne med søsterpartier og deres parlamentsgrupper er et vigtigt punkt
på vores dagsorden. Gruppen sender regelmæssigt delegationer af parlamentsmedlemmer til
tiltrædelseslandene, og parlamentsmedlemmer fra tiltrædelseslandene deltager ofte som
observatører på gruppens møder. Gruppen giver unge praktikanter fra de fremtidige medlemsstater
mulighed for at få praktisk erfaring med Den Europæiske Unions arbejde i Bruxelles. PES-gruppens
parlamentsmedlemmer er altid parate til at deltage som talere ved konferencer og andre
begivenheder, som arrangeres i de fremtidige EU-lande i samarbejde med vores søsterpartiers
parlamentsgrupper. 

PES-gruppens udvidelsesaktiviteter



Som et led i vores bestræbelser på at gøre udvidelses-
processen til en politisk succes har gruppen lanceret "Willy
Brandt-programmet for en vellykket udvidelse". Hovedformålet med
dette program er at give information om Den Europæiske Union, i
særdeleshed om aktiviteterne i Europa-Parlamentet og vores Gruppe,
til de fremtidige medlemsstater og informere befolkningerne i det
nuværende EU om den politiske situation i disse lande. Programmet
er opkaldt efter den tyske SPD-politiker, hvis arbejde for et forenet
Europa indbragte ham Nobels fredspris og gav inspiration til gruppens
motto for udvidelsen: "Sammen om et fredens, velstandens og
stabilitetens Europa".

Ved at bygge på de allerede stærke bånd, som De Europæiske Socialdemokraters
parlamentsgruppe har med søsterpartierne over hele Europa, har Willy Brandt-
programmet til formål at: 

• forberede en smidig integration af observatører og fremtidige MEP'er i gruppens aktiviteter og
strukturer;

• yde støtte ved folkeafstemningskampagner;
• arbejde hen imod den stærkest mulige repræsentation i Europa-Parlamentet i 2004 af de

socialdemokratiske partier i de kommende medlemsstater.

Arbejdet i forbindelse med programmet omfatter:

• etablering af en hurtig svartjeneste i gruppesekretariatet, som kan reagere på EU-spørgsmål –
denne skal være til rådighed for partierne og parlamentsgrupperne;

• en koordineringstjeneste for talere, som organiserer PES-parlamentsmedlemmernes og andres
forpligtelser til at holde taler i tiltrædelseslandene;

• nyhedsbreve med relevante informationer fra Europa-Parlamentet og specifikke informationer om
udvidelsen;

• fremstilling af informationsmateriale om de socialdemokratiske politikker og PES-gruppen i Europa-
Parlamentet;

• særlige uddannelsesmøder for observatører og potentielle MEP'er fra de nye medlemsstater;
• uddannelse og undervisning for aktive partimedlemmer, parlamentsmedlemmer og deres personale

samt vordende parlamentsmedlemmer om, hvordan EU arbejder, fordelene ved medlemskabet
og gruppens politikker;

• et introduktionsprogram for observatører og medlemmer fra de nye medlemsstater, herunder
undervisning og oplæring ved erfarne MEP'er;

• undervisning for nuværende parlamentsmedlemmer fra PES-gruppen vedrørende politik og
politikker i tiltrædelseslandene.

I 1980'erne var udfordringen for Europa at opbygge det indre marked. I 1990'erne var det at skabe
en fælles valuta. I begyndelsen af dette årtusinde er udfordringen at udvide EU på en måde, så der
skabes stabilitet, fred og velstand for alle. 

Vi glæder os til at byde parlamentsmedlemmer fra vores søsterpartier velkommen i vores Gruppe i
det udvidede EU.

http://www.socialistgroup.org

De Europæiske Socialdemokraters Gruppe
Europa-Parlamentet, rue Wiertz, B-1047 Bruxelles
Tlf.: +32 2 284 21 11 (Bruxelles) eller +33 3 88 17 40 01 (Strasbourg)

Kontakt
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Fremtiden


