
EUROOPAN SOSIALIDEMOKRAATTISEN

PUOLUEEN PARLAMENTTIRYHMÄ

Laajentuminen

Viimeisten 30 vuoden aikana kuuden maan perustama Euroopan talousyhteisö on kasvanut
15 jäsenvaltion Euroopan unioniksi. Pian se laajenee jälleen kymmenellä uudella
jäsenvaltiolla: Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, T_ekin tasavalta,
Unkari ja Viro liittyvät unioniin toukokuussa 2004. Bulgaria ja Romania pyrkivät liittymään
vuonna 2007.

Laajentuminen on Euroopan unionin suurin haaste ja suurin mahdollisuus. Euroopan
sosialidemokraattisen puolueen parlamenttiryhmä on johdonmukaisesti tukenut EU:n
laajentumista ja Euroopan jälleenyhdistymistä. Vaadimme ensimmäisinä, että uusille
jäsenmaille annetaan mahdollisuus osallistua vuoden 2004 Euroopan parlamentin vaaleihin.
Pitkien ja toisinaan vaikeiden neuvottelujen jälkeen sopimus liittymissopimuksesta saatiin
aikaan Kööpenhaminan Eurooppa-neuvostossa joulukuussa 2002. Se avasi tien 25 maan
muodostamalle unionille vuonna 2004 ja sen jälkeen.

M A L T A



Mielestämme laajentuminen on kaikkien edun mukaista. Edelliset laajentumiset ovat
osoittaneet, kuinka suuria taloudellisia hyötyjä kaikki Euroopan maat saavat laajentuneista ja
kehittyvistä yhtenäismarkkinoista ja kaupankäynnin huomattavasta kasvusta, joka vahvistaa
sosiaalista markkinataloutta ja kohottaa unionimaiden elintasoa. Laajentumisesta hyötyvät kaikki.

Sosialidemokraatteina pyrimme edistämään yhteisiä arvojamme, yhteisvastuuta,
sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja demokratiaa, koko mantereella. Allekirjoitamme EU:n
perusperiaatteeen, jonka mukaan yhdessä työskentelemällä saavutamme enemmän kuin erikseen
toimimalla.

Uskomme laajentumisen olevan ratkaisu moniin yhteisiin ongelmiin. Turvattomuuden
lisääntyessä laajentuminen antaa mahdollisuuden vakauteen ja konfliktien lopettamiseen.
Laajentuminen luo yhteishenkeä ja toivoa taloudellisesta vaurastumisesta, demokraattisten arvojen
juurtumisesta ja oikeusvaltion periaatteiden toteutumisesta kaikkialla.

Haluamme Euroopan unionin olevan yhteisten arvojen unioni, joka kunnioittaa erilaisia
identiteettejämme tunnustamalla samalla yhteiset eurooppalaiset etumme. Monikulttuurisuuden
kunnioittaminen on välttämätöntä ja hyödyllistä meille kaikille: sitä ei pitäisi pelätä, vaan aktiivisesti
tukea.

EU voi vahvistaa demokratiaa ja poliittista sekä taloudellista edistystä vain säilymällä vakaana ja
kehittämällä etuja, joita saavutetaan työskentelemällä yhdessä koko mantereella.

Laajentumiseen liittyviä tavoitteitamme ovat:

• Hyvinvointi ja sosiaalinen ulottuvuus
Laajentumisen jälkeen EU:n on ponnisteltava kaventaakseen unionin vauraampien ja köyhempien
alueiden välisiä taloudellisia ja sosiaalisia eroja. Syrjäiset alueet eivät saa tuntea jäävänsä paitsi
EU-jäsenyyden tarjoamista hyödyistä. Köyhyyden ja syrjäytymisen kaltaisiin ongelmiin voidaan
puuttua yhteistyöllä. Haluamme korostaa ja kehittää sosiaalisen vuoropuhelun merkitystä
yhteiskunnallisen kehityksen välineenä. 

• Työllisyys ja vauraus
Markkinoiden avautuminen laajalle unionille piristää talouskasvua ja luo työpaikkoja sekä
vaurautta. Meidän tulee käyttää tätä mahdollisuutta hyväksemme pyrkiessämme kohti
täystyöllisyyttä ja hyödyntämällä tässä yhteydessä eurooppalaisia koulutusjärjestelmiä ja
työtaitojen kehittämistä.

• Ympäristö ja ydinturvallisuus
Laajentumisen pitää johtaa ympäristönsuojelun tason paranemiseen koko laajentuneessa
unionissa. On selvää, että Euroopan edistyneen ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoon
tarvitaan aikaa ja tukea. Siitä huolimatta kansalaisten terveyden ja turvallisuuden varmistavien
eurooppalaisten standardien käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet pitäisi hyväksyä pikaisesti.
Ydinvoiman tulevaisuuteen ja energialähteiden turvallisuuteen tulee ottaa kantaa yhdessä.

• Euroopan uudet rajat
Laajentuminen muuttaa suoraan ja välittömästi EU:n ulkorajoja. Uusia ulkorajavaltioita tulee tukea
sekä vahvistaa tulli-, poliisi- ja oikeusviranomaisten välistä yhteistyötä. 

Poliittiset painopistealueemme
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• Naisten oikeudet ja yhtäläiset mahdollisuudet
Olemme johdonmukaisesti pyrkineet parantamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa kaikkialla EU:ssa.
Naisten oikeuksien edistäminen on keskeinen osa ihmisoikeustyöskentelyämme. Naiskauppaa ja
naisiin kohdistuvaa perheväkivaltaa hillitsevien toimien tehokkaan täytäntöönpanon täytyy olla
unionin toiminnan keskiössä koko laajentumisvaiheen ajan ja pitkälle sen jälkeen. Yhtäläisiä
mahdollisuuksia ja yhtäläistä osallistumista päätöksentekoon tulee edistää kaikkialla laajentuneessa
unionissa. 

• Syrjinnän vastaiset toimenpiteet
Ryhmämme on taistellut etulinjassa syrjintää vastaan sekä EU:ssa että sen ulkopuolella. Vaadimme
syrjinnän vastaisten toimenpiteiden sisällyttämistä EU-lainsäädäntöön ja niiden täytäntöönpanoa
kaikkialla unionissa. EU:n laajentuminen lisää monikulttuurisuutta, jolloin tarvitaan selkeitä
syrjinnän vastaisia toimenpiteitä, jotta voidaan suojella kaikkia EU-kansalaisia kansallisuuteen,
sukupuoleen, etniseen alkuperään, uskontoon tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvalta
syrjinnältä. Syrjinnän vastaiset toimenpiteet tulee yhdistää sosiaalipolitiikkoihin, ja EU:n pitää
hyväksyä strategioita vähemmistöjen integroimiseksi ja heidän laillisten oikeuksiensa
tunnustamiseksi. 

• Taistelu lahjontaa, järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia vastaan
Turvallisuus ja rikollisuuden vastainen taistelu ovat Euroopan kansalaisten keskeisimpiä
huolenaiheita. Lahjonta murentaa demokratiaa ja taloudellista vakautta. Olemme kaikki vastuussa
kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden leviämisen estämisestä. Laajentuminen on
mahdollisuus edelleen vahvistaa rajat ylittävää yhteistyötä ja varmistua siitä, että laajentunut unioni
perustuu rauhaan, turvallisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. 

ESP-ryhmä  jatkaa aktiivista toimintaa EU:n laajentumisen edistämiseksi ja helpottamiseksi.
Varapuheenjohtajamme, MEP Gary Titley vastaa työskentelymme koordinoinnista ja johtaa puhetta
laajentumistyöryhmässämme, joka käsittelee parlamentin valiokuntien käsittelemiä asioita sekä
useita tai kaikkia maita koskettavia kysymyksiä. 

Jäsenemme toimivat aktiivisesti Euroopan parlamentin parlamentaarisissa sekavaliokunnissa,
joissa miltei kaikissa on ESP-ryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Teemme yhteistyötä
tulevien jäsenvaltioiden ESP-puolueiden parlamentaarikkojen kanssa pyrkiessämme varmistamaan,
että kaikkien vaalipiirien odotukset otetaan huomioon. 

Meillä on erinomaiset ja säännölliset yhteydet laajentumisesta vastaaviin Euroopan unionin
komissaareihin, etenkin Günter Verheugeniin ja muihin poliittiseen perheeseemme kuuluviin
komission jäseniin. 

Ryhmä työskentelee tiiviisti yhdessä Euroopan sosialidemokraattisen puolueen kanssa, joka
toimii ainutlaatuisessa asemassa lähentäessään poliittisen perheemme jäseniä nykyisissä ja
tulevissa jäsenmaissa. 

Suhteiden ylläpito sisarpuolueisiin ja niiden parlamentaarisiin ryhmiin on tärkeä osa
toimintaamme. Ryhmä lähettää jatkuvasti parlamentin jäsenistä koostuvia valtuuskuntia tuleviin
jäsenvaltioihin ja tulevien jäsenvaltioiden parlamentaarikot osallistuvat säännöllisesti tarkkailijoina
ESP-ryhmän kokouksiin. Ryhmä tarjoaa tulevien jäsenmaiden harjoittelijoille mahdollisuuden
tutustua Euroopan unionin toimintaan Brysselissä. ESP-ryhmän jäsenet toimivat mielellään puhujina
tulevissa jäsenvaltioissa pidetyissä konferensseissa ja muissa tilaisuuksissa, joita ryhmä järjestää
yhdessä sisarpuolueidensa parlamentaaristen ryhmien kanssa. 

ESP-ryhmän toiminta EU:n laajentumiseen li ittyen



Tukeaksemme tavoitettamme saada laajentumisprosessista
poliittinen menestys ryhmämme on käynnistänyt Willy Brandt -
ohjelman onnistunutta laajentumista varten. Ohjelman päätarkoitus on
välittää tietoa Euroopan unionista ja erityisesti Euroopan parlamentin ja
ESP-ryhmän toiminnasta tuleviin jäsenvaltioihin. Lisäksi välitetään
tietoa uusien jäsenmaiden poliittisesta tilanteesta nykyisten
jäsenvaltioiden kansalaisille. Ohjelma on nimetty saksalaisen
SDP-poliitikon, Willi Brandin, mukaan, jolle myönnettiin Nobelin
rauhanpalkinto työskentelystään Euroopan yhdentymisen edistämiseksi.
ESP-ryhmän laajentumistunnuslause on myös peräisin häneltä:
”Yhdessä kohti rauhan, vaurauden ja vakauden Eurooppaa”. 

Euroopan sosialidemokraattisen puolueen parlamenttiryhmä perustaa toimintansa
olemassa oleville vahvoille siteille sisarpuolueisiinsa kaikkialla Euroopassa. Willy
Brandt -ohjelman tavoittet ovat:
• Valmentaa tarkkailijajäseniä ja tulevia europarlamentaarikkoja sujuvaan liittymiseen ESP-ryhmän

toimintaan ja rakenteisiin.
• Antaa tukea kansanäänestyskampanjoihin.
• Varmistaa, että tulevien jäsenmaiden sosialidemokraattiset puolueet saavat mahdollisimman vahvan

edustuksen Euroopan parlamentissa vuoden 2004 vaalien jälkeen.

Ohjelman työ sisältää:

• nopean vastauspalvelun perustamisen ryhmän sihteeristöön EU:hun liittyviin kysymyksiin
vastaamiseksi – palvelu on avoin puolueille ja parlamentaarisille ryhmille;

• puhujavieraiden koordinaatiopalvelun, jolla järjestetään ESP-ryhmän jäsenten ja muiden puhujien
matkoja tuleviin jäsenmaihin;

• parlamentin toimintaa ja erityisesti laajentumista käsittelevien tiedotteiden julkaisemisen;
• sosialidemokraattista politiikkaa ja parlamentin ESP-ryhmän toimintaa valottavan tiedotusaineiston

tuottamisen;
• erityisen koulutuksen järjestämisen tulevien jäsenvaltioiden tarkkailijoille ja potentiaalisille

parlamentin jäsenille;
• koulutuksen järjestämisen puolueaktiiveille, parlamentaarikoille ja heidän avustajilleen sekä

potentiaalisille parlamentin jäsenille käsitellen EU:n toimintaa, jäsenyyden etuja ja ESP-ryhmän
politiikkoja;

• sisäänajo-ohjelman järjestämisen tarkkailijoille ja tulevien jäsenvaltioiden parlamentaarikoille,
mukaan lukien koulutuksen ja tuen varmistaminen kokeneilta Euroopan parlamentin jäseniltä;

• koulutuksen järjestämisen nykyisille ESP-ryhmän jäsenille tulevien jäsenvaltioiden poliittisesta
tilanteesta. 

Euroopan haaste 1980-luvulla oli yhtenäismarkkinoiden luominen. 1990-luvun haaste oli yhteisen
valuutan käyttöönotto. Uuden vuosituhannen alun haaste on EU:n laajentaminen siten, että kaikille
unionin kansalaisille pystytään luomaan vakautta, rauhaa ja vaurautta.

Toivotamme tulevat Euroopan parlamentin jäsenet sisarpuolueistamme lämpimästi tervetulleiksi
ryhmäämme.

http://www.socialistgroup.org

Euroopan sosialidemokraattisen puolueen parlamenttiryhmä,
Euroopan parlamentti, rue Wiertz, B-1047 Bryssel.
Puh.: +32 2 284 21 11 (Bryssel) tai +33 3 88 17 40 01 (Strasbourg)
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