
Κ�ιν���υλευτική �µάδα
τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Σ�σιαλιστικ�ύ Κ�µµατ�ς

∆ιεύρυνση

Τα τελευταία 30 �ρ�νια, η Ευρωπαϊκή �ικ�ν�µική Κ�ιν�τητα των έ�ι κρατών µελών διευρύνθηκε στην
Ευρωπαϊκή Ένωση των δεκαπέντε. Σύντ�µα θα διευρυνθεί ακ�µα περισσ�τερ� και θα συµπεριλά#ει
δέκα κράτη, τη ∆ηµ�κρατία της Κύπρ�υ, τη ∆ηµ�κρατία της Τσε�ίας, την Εσθ�νία, την �υγγαρία, τη
Λετ�νία, τη Λιθ�υανία, τη Μάλτα, την Π�λωνία, τη Σλ�#ακία και τη Σλ�#ενία π�υ θα εντα�θ�ύν τ�
Μάι� τ�υ 2004 και τη Β�υλγαρία και τη Ρ�υµανία π�υ � στ���ς τ�υς είναι να εντα�θ�ύν τ� 2007.

Η διεύρυνση απ�τελεί τη σηµαντικ�τερη πρ�κληση και τη µεγαλύτερη ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η �µάδα τ�υ ΕΣΚ είναι πρωτ�π�ρα στη διαδικασία για τη διεύρυνση της ΕΕ και την επανένωση
της Ευρώπης. Είµασταν �ι πρώτ�ι π�υ συστήσαµε στα νέα κράτη µέλη να έ��υν πρ��πτική συµµετ��ής
στις Ευρωπαϊκές Εκλ�γές τ�υ 2004. Μετά απ� µακρ��ρ�νιες και µερικές -�ρές δύσκ�λες
διαπραγµατεύσεις, στη Σύν�δ� Κ�ρυ-ής της Κ�πεγ�άγης πραγµατ�π�ιήθηκε η συµ-ωνία για τη
Συνθήκη σ�ετικά µε την Έντα�η αν�ίγ�ντας τ� δρ�µ� για την ΕΕ των 25 τ� 2004 και µετά.

M A L T A



Πιστεύ�υµε �τι η διεύρυνση είναι πρ�ς �-ελ�ς �λων µας. �ι πρ�ηγ�ύµενες εντά�εις
επέδει�αν τα �ικ�ν�µικά ��έλη π�υ υπάρ��υν για �λες τις ευρωπαϊκές �ώρες µιας
διευρυµένης, δυναµικής, εσωτερικής αγ�ράς καθώς και την  αύ�ηση των εµπ�ρικών
συναλλαγών, µα#ί µε την ισ�υρ�π�ίηση  της κ�ινωνικής �ικ�ν�µίας της αγ�ράς και την
�ελτίωση  των πρ�τύπων  δια�ίωσης εντ�ς της Ένωσης. Η ∆ιεύρυνση είναι µια κατάσταση
«νίκης» για �λ�υς τ�υς ενδια�ερ�µεν�υς.

Ως σ�σιαλιστές και δηµ�κράτες, επιδιώκ�υµε να πρ�άγ�υµε τις κ�ινές α�ίες της
αλληλεγγύης, της κ�ινωνικής δικαι�σύνης και δηµ�κρατίας σε �λη την ήπειρ�. Πιστεύ�υµε
στην ιδρυτική αρ�ής της ΕΕ, δηλαδή �τι µε τη συνεργασία µπ�ρ�ύµε να επιτύ��υµε
περισσ�τερα παρά µε µεµ�νωµένες ενέργειες.

Πιστεύ�υµε �τι η διεύρυνση θα είναι η λύση σε π�λλά πρ�#λήµατα π�υ αντιµετωπί1�υµε απ�
κ�ιν�ύ. Σε ένα κ�σµ� π�υ κυριαρ�εί η έλλειψη ασ�άλειας, η διεύρυνση πρ�σ�έρει µια
πρ��πτική σταθερ�τητας και θέτει ένα τέλ�ς στις συγκρ�ύσεις. Η διεύρυνση πρ�σ�έρει τη
δυνατ�τητα συµµετ��ής και την ελπίδα για �ικ�ν�µική ευηµερία, την ισ�υρ�π�ίηση των
δηµ�κρατικών α�ιών και τ�υ κράτ�υς δικαί�υ σε �λ�υς.

Επιθυµ�ύµε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι µια Ένωση κ�ινών α�ιών, στην �π�ία διατηρ�ύµε
τις  δια��ρετικές µας ταυτ�τητες  και  αντιλαµ�αν�µαστε   τα κ�ινά µας συµ�έρ�ντα ως
Ευρωπαί�ι. � σε�ασµ�ς της π�λυπ�λιτισµικ�τητας είναι ��ι µ�ν�ν �υσιώδης αλλά και
επω�ελής γιαυτ�  δεν µας γεµί#ει ���ίες και έ�ει την ενεργή µας υπ�στήρι�η.

Η ΕΕ µπ�ρεί να ισ�υρ�π�ιήσει τη δηµ�κρατία και την π�λιτική και �ικ�ν�µική πρ��δ�, µ�ν�
αν είναι σταθερή και αναπτύσσεται, ώστε �λ�κληρη η ήπειρ�ς να επω�εληθεί απ� τη
συνεργασία αυτή.

�ι π�λιτικές µας για µια διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµ�άν�υν τα ε�ής:

• Πρ�ν�ια και κ�ινωνική διάσταση
Μετά τη διεύρυνση, �ι εργασίες της ΕΕ θα πρέπει να στ��εύ�υν στ� να µικρύνει τ�
�ικ�ν�µικ� και κ�ινωνικ� �άσµα µετα�ύ των πλ�υσι�τερων και �τω��τερων περι��ών της
ΕΕ. �ι περι�ερειακές περι��ές δεν πρέπει να νιώθ�υν απ�κλεισµένες απ� τα ��έλη της
συµµετ��ής στην ΕΕ. Πρέπει να συνεργαστ�ύµε, για να  αντιµετωπίσ�υµε τα θέµατα της
�τώ�ειας και τ�υ απ�κλεισµ�ύ. Επιθυµ�ύµε να επισηµάν�υµε και να αναπτύ��υµε τ� ρ�λ�
τ�υ κ�ινωνικ�ύ διαλ�γ�υ ως τ� µέσ� για την κ�ινωνικ� πρ��δ�.

• Απασ��ληση και ευηµερία
Η διεύρυνση της αγ�ράς σε µια τ�σ� ευρεία Ένωση θα ενθαρρύνει την �ικ�ν�µική ανάπτυ�η
δηµι�υργώντας θέσεις απασ��λησης και ευηµερία. Πρέπει να �ρησιµ�π�ιήσ�υµε την
ευκαιρία, για να επιτύ��υµε τ� στ��� µας π�υ είναι η πλήρης απασ��ληση στην Ευρώπη µέσω
της �έλτιστης �ρήσης των ευρωπαϊκών πρ�γραµµάτων κατάρτισης και την ανάπτυ�η των
πρ�σ�ντων για εργασία.

• Περι#άλλ�ν και πυρηνική ασ-άλεια
Η διεύρυνση πρέπει να �δηγήσει σε άν�δ� των περι�αλλ�ντικών πρ�τύπων σε �λ�κληρη τη
διευρυµένη Ένωση. Αναγνωρί#�υµε �τι απαιτείται �ρ�ν�ς και ��ήθεια για την ε�αρµ�γή της
πρ�ηγµένης ν�µ�θεσίας για τ� περι�άλλ�ν της Ευρώπης, αλλά θα πρέπει να καταρτιστεί ένα
σα�ές �ρ�ν�διάγραµµα για την καθιέρωση µέτρων π�υ θα ε�ασ�αλίσ�υν τα πρ�τυπα υγείας
και ασ�άλειας για �λ�υς τ�υς Ευρωπαί�υς π�λίτες. Πρέπει να συ#ητήσ�υµε µα#ί τ� µέλλ�ν
της πυρηνικής �ι�µη�ανίας και την ασ�άλεια των απ�θεµάτων ενέργειας.

• Νέα ευρωπαϊκά σύν�ρα
Η διεύρυνση θα έ�ει σα�είς και άµεσες συνέπειες στα νέα σύν�ρα της ΕΕ. Είναι απαραίτητη
η παρ��ή σηµαντικής υπ�στήρι�ης στα κράτη µε νέα σύν�ρα, αυ�άν�ντας τη συνεργασία
µετα�ύ των τελωνείων, των  αστυν�µικών και δικαστικών υπηρεσιών.

�ι πρ�τεραι�τητες των π�λιτικών µας

Για π�ι� λ�γ� να γίνει η διεύρυνση;



• ∆ικαιώµατα γυναικών και ίσες ευκαιρίες
Επιδιώκ�υµε µε συνέπεια την πρ�ώθηση της ισ�τητας µετα�ύ των �ύλων σε �λ�κληρη την
ΕΕ. Η πρ�ώθηση των δικαιωµάτων των γυναικών απ�τελεί κεντρικ� θέµα στην ατ#έντα µας
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η απ�τελεσµατική ε�αρµ�γή των µέτρων κατά της εµπ�ρίας
γυναικών και της �ικ�γενειακής �ίας κατά των γυναικών  πρέπει να είναι στ� κέντρ� των
πρ�σπαθειών της Ένωσης κατά τη διάρκεια της διεύρυνσης αλλά και στ� µέλλ�ν. Η πρ�ώθηση
των ίσων ευκαιριών, αλλά και της ίσης συµµετ��ής στη διαδικασία λήψης απ��άσεων πρέπει
να απ�τελέσει σηµαντική πρ�τεραι�τητα στην ήπειρ�.

• Μέτρα κατά των διακρίσεων 
Η �µάδα µας �ρίσκεται στην πρώτη γραµµή στ�ν αγώνα κατά των διακρίσεων εντ�ς και εκτ�ς
των συν�ρων της ΕΕ. Ηγηθήκαµε των εκκλήσεων για την επι��λή µέτρων κατά των διακρίσεων
σε �λ�κληρη την Ένωση στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ν�µ�θεσίας. Η διεύρυνση της ΕΕ
συνεπάγεται επέκταση της π�λυπ�λιτισµικ�τητας και ανάγκη για ισ�υρά µέτρα κατά των
διακρίσεων για την πρ�στασία �λων των Ευρωπαίων π�λιτών απέναντι σε διακρίσεις λ�γω
εθνικ�τητας, �ύλλ�υ, εθνικής καταγωγής, θρησκεύµατ�ς και σε��υαλικών πρ�τιµήσεων.
Πρέπει να συνδυάσ�υµε τα απ�τελεσµατικά µέτρα κατά των διακρίσεων µε τις κ�ινωνικές
π�λιτικές, �ι �π�ίες παρέ��υν ��έλη σε �λ�υς µας. Η ΕΕ πρέπει να υι�θετήσει στρατηγικές
για την έντα�η των µει�ν�τήτων και την αναγνώριση των ν�µιµων δικαιωµάτων τ�υς.

• � αγώνας εναντί�ν της δια-θ�ράς, τ�υ �ργανωµέν�υ εγκλήµατ�ς και της τρ�µ�κρατίας
Η ασ�άλεια και � αγώνας ενάντια στις εγκληµατικές ενέργειες είναι µετα�ύ των πι� σηµαντικών
ανησυ�ιών των Ευρωπαίων π�λιτών. /λ�ι είµαστε υπεύθυν�ι, για να σταµατήσει η ανάπτυ�η
τ�υ �ργανωµέν�υ διεθν�ύς εγκλήµατ�ς. Η διεύρυνση παρέ�ει τη δυνατ�τητα για πρ�ώθηση
της απ�τελεσµατικής διασυν�ριακής συνεργασίας και ε�ασ�άλιση µιας διευρυµένης Ένωσης
ειρήνης, ασ�άλειας και δικαι�σύνης.

Η �µάδα ΕΣΚ hέ�ει αναλά�ει και συνε�ί#ει να αναλαµ�άνει ενεργά µέτρα για την πρ�ώθηση
και διευκ�λυνση της διεύρυνσης της ΕΕ. � αντιπρ�εδρ�ς µας, Gary Titley, µέλ�ς τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ
Κ�ιν���υλί�υ, είναι υπεύθυν�ς για τ� συντ�νισµ� των εργασιών µας και πρ�εδρεύει στην �µάδα
Εργασίας για τη ∆ιεύρυνση, η �π�ία ασ��λείται µε θέµατα π�υ πρ�κύπτ�υν στις επιτρ�πές τ�υ
Κ�ιν���υλί�υ ή επηρεά#�υν µερικές ή �λες τις �ώρες.

Τα µέλη µας διαδραµατί1�υν ενεργ� ρ�λ� στις Κ�ινές Κ�ιν���υλευτικές Επιτρ�πές τ�υ
Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν���υλί�υ, στην πλει�ψη�ία των �π�ίων πρ�εδρεύει ή συνπρ�εδρεύει ένα
µέλ�ς τ�υ ΕΣΚ. Συνεργα#�µαστε στενά µε τα µέλη τ�υ Κ�ιν���υλί�υ απ� Ευρωπαϊκά
Σ�σιαλιστικά Κ�µµατα µελλ�ντικών κρατών µελών, για να ε�ασ�αλίσ�υµε �τι γίν�νται
καταν�ητές �ι ανησυ�ίες �λων των ψη����ρων µας.

Έ��υµε άριστες και τακτικές επα-ές µε τ�υς Ευρωπαί�υς Επιτρ�π�υς π�υ ασ��λ�ύνται µε
τα θέµατα της διεύρυνσης και συγκεκριµένα µε τ�ν Günter Verheugen και άλλ�υς Επιτρ�π�υς
απ� την π�λιτική µας �ικ�γένεια.

Η �µάδα συνεργά1εται στενά µε τ� Ευρωπαϊκ� Σ�σιαλιστικ� Κ�µµα, τ� �π�ί� �ρίσκεται στη
µ�ναδική θέση να �έρνει σε επα�ή τα µέλη της π�λιτικής �ικ�γένειας στη σηµερινή και
µελλ�ντική Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ∆ιατήρηση σ�έσεων µε αδελ-ά κ�µµατα και τις κ�ιν���υλευτικές τ�υς �µάδες απ�τελεί
σηµαντικ� τµήµα της ηµερήσιας ατ#έντας µας. Η �µάδα στέλνει τακτικά απ�στ�λές Μελών
τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν���υλί�υ στις �ώρες πρ�ς έντα�η και Μέλη Κ�ιν���υλί�υ -
παρατηρητές απ� �ώρες πρ�ς έντα�η παρακ�λ�υθ�ύν τακτικά τις συναντήσεις της �µάδας.
Η �µάδα πρ�σ�έρει την ευκαιρία σε νέ�υς εκπαιδευ�µεν�υς απ� τα κράτη µέλη να
απ�κτήσ�υν πρακτική εµπειρία των εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυ�έλλες.
Τα Μέλη τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν���υλί�υ π�υ ανήκ�υν στ� ΕΣΚ είναι πάντα πρ�θυµα
να συµµετέ��υν ως �µιλητές σε συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις π�υ δι�ργανών�νται για τ�
µέλλ�ν των �ωρών της ΕΕ σε συνεργασία µε τις Κ�ιν���υλευτικές �µάδες αδελ�ών κ�µµάτων.

∆ραστηρι�τητες διεύρυνσης της �µάδας ΕΣΚ



Στα πλαίσια της δέσµευσής µας να στε-θεί η διαδικασία µε π�λιτική
επιτυ�ία, η �µάδα έ�ει πρ�ωθήσει τ� «Πρ�γραµµα Willy Brandt για
επιτυ�ηµένη διεύρυνση». � κύρι�ς στ���ς τ�υ πρ�γράµµατ�ς είναι
η παρ��ή πληρ���ριών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριµένα
για τις δραστηρι�τητες τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν���υλί�υ και της
�µάδας µας στα µελλ�ντικά κράτη µέλη, καθώς και η παρ��ή
πληρ���ριών πρ�ς τ�υς λα�ύς της παρ�ύσας ΕΕ σ�ετικά µε την
π�λιτική κατάσταση στις �ώρες αυτές. Τ� πρ�γραµµα �ν�µάστηκε
έτσι απ� τ� Γερµαν� π�λιτικ� τ�υ SPD, στ�ν �π�ί� απ�νεµήθηκε τ�
Βρα�εί� Ν�µπελ Ειρήνης για τ� έργ� τ�υ για την ένωση της
Ευρώπης και ενέπνευσε τ� ρητ� της �µάδας για τη διεύρυνση:
«Μα#ί για  µια Ευρώπη Ειρήνης, Ευηµερίας και Σταθερ�τητας».

Ενισ�ύ�ντας τ�υς ήδη ισ�υρ�ύς δεσµ�ύς, τ�υς �π�ί�υς διατηρεί η Κ�ιν�#�υλευτική �µάδα
τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Σ�σιαλιστικ�ύ Κ�µµατ�ς µε τα αδελ-ά κ�µµατα σε �λ�κληρη την Ευρώπη,
τ� Πρ�γραµµα Willy Brandt έ�ει ως στ���:

• Την πρ�ετ�ιµασία της �µαλής έντα�ης των παρατηρητών και των µελλ�ντικών Μελών τ�υ
Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν���υλί�υ στις δραστηρι�τητες και τις δ�µές της �µάδας.

• Την παρ��ή υπ�στήρι�ης στις εκστρατείες δηµ�ψη�ίσµατ�ς.
• Την πρ�σπάθεια για την ισ�υρ�τερη δυνατή αντιπρ�σώπευση των κ�ινωνικών δηµ�κρατικών

κ�µµάτων των µελλ�ντικών κρατών µελών στ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν���ύλι� τ�υ 2004.

�ι εργασίες τ�υ πρ�γράµµατ�ς περιλαµ#άν�υν:

• Τη δηµι�υργία µιας υπηρεσίας τα�είας απ�κρισης, στη γραµµατεία της �µάδας, σε ερωτήσεις
σ�ετικά µε την ΕΕ – �ι  πληρ���ρίες διατίθενται στα κ�µµατα και τις κ�ιν���υλευτικές �µάδες,.

• Μια υπηρεσία συντ�νισµ�ύ των �µιλητών π�υ ασ��λείται µε την �ργάνωση των �µιλιών των
Ευρω��υλευτών   τ�υ  ΕΣΚ και άλλων στελε�ών στις �ώρες πρ�ς έντα�η.

• Ενηµερωτικά δελτία µε πληρ���ρίες σ�ετικά µε τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν���ύλι� και  συγκεκριµένες
πληρ���ρίες για τη διεύρυνση.

• Παραγωγή ενηµερωτικ�ύ υλικ�ύ σ�ετικά µε τις σ�σιαλιστικές π�λιτικές και την �µάδα τ�υ
ΕΣΚ στ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν���ύλι�.

• Ειδικά εκπαιδευτικά µαθήµατα για παρατηρητές και πιθανά Μέλη τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν���υλί�υ
απ� τα νέα κράτη.

• Εκπαίδευση και κατάρτιση για ενεργά στελέ�η τ�υ Κ�µµατ�ς, Β�υλευτές και τ� πρ�σωπικ� τ�υς
και µελλ�ντικά Μέλη τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν���υλί�υ σ�ετικά µε τ�ν τρ�π� λειτ�υργίας της ΕΕ,
των πλε�νεκτηµάτων π�υ απ�ρρέ�υν απ� τη συµµετ��ή στην ΕΕ και τις π�λιτικές της �µάδας,.

• Πρ�γραµµα εισαγωγής για παρατηρητές και µέλη απ� νέα κράτη µέλη, συµπεριλαµ�αν�µένης
της κατάρτισης και της ενηµέρωσης, απ� έµπειρα Μέλη τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν���υλί�υ.

• Κατάρτιση των υπαρ��ντων Μελών τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν���υλί�υ π�υ ανήκ�υν στ� ΕΣΚ σ�ετικά
µε π�λιτικά θέµατα και τις π�λιτικές των �ωρών πρ�ς έντα�η.

Η πρ�κληση για την Ευρώπη τη δεκαετία τ�υ 1980 ήταν η δηµι�υργία µιας ισ�υρής ενιαίας
αγ�ράς. Η πρ�κληση τη δεκαετία τ�υ 1990 ήταν η δηµι�υργία εν�ς ενιαί�υ ν�µίσµατ�ς.
Η πρ�κληση στην αρ�ή της �ιλιετίας είναι η διεύρυνση της ΕΕ µε τέτ�ι� τρ�π�, ώστε να υπάρ�ει
σταθερ�τητα, ειρήνη και ευηµερία για �λ�υς.

Ανυπ�µ�ν�ύµε να καλωσ�ρίσ�υµε τα Μέλη τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν���υλί�υ απ� τα αδελ�ά
κ�µµατα στη διευρυµένη ΕΕ ως µέλη της �µάδας µας.

http://www.socialistgroup.org

Κ�ιν���υλευτική �µάδα τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Σ�σιαλιστικ�ύ Κ�µµατ�ς
Ευρωπαϊκ� Κ�ιν���ύλι�, �δ�ς Wiertz, B-1047 Βρυ�έλλες
Τηλ.: +32 2 284 21 11 (Βρυ�έλλες) +33 3 88 17 40 01 (Στρασ��ύργ�)
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