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M A L T A

In de afgelopen 30 jaar is de Europese Economische Gemeenschap van zes lidstaten
uitgegroeid tot een Europese Unie van vijftien lidstaten. En binnenkort wordt ze zelfs nog
groter, want in mei 2004 komen er nog eens tien lidstaten bij, te weten de Republiek
Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en de
Tsjechische Republiek. Bulgarije en Roemenië hopen in 2007 te kunnen toetreden.

Uitbreiding is voor de Europese Unie de grootste uitdaging, én tegelijk ook haar grootste
kans. De Parlementaire Fractie van de Partij van de Europese Sociaaldemocraten (de PES-
Fractie) is altijd een groot voorstander geweest van uitbreiding van de EU en de eenwording
van Europa. Wij waren de eersten die erop aandrongen dat nieuwe lidstaten het vooruitzicht
zouden moeten krijgen om deel te nemen aan de verkiezingen van 2004. Na langdurige
en soms moeizame onderhandelingen werd uiteindelijk tijdens de Top van Kopenhagen in
december 2002 met de toekomstige lidstaten een akkoord over het Toetredingsverdrag
bereikt, waarmee de weg werd vrijgemaakt voor het Europa van de 25, vanaf 2004.



Wij zijn van mening dat uitbreiding in ons aller belang is. Eerdere toetredingen toonden
reeds de economische voordelen voor alle Europese landen van een uitgebreide, dynamische,
interne markt en de enorme toename van de handel, met als gevolg een sterkere sociale
markteconomie en betere levensomstandigheden binnen de Unie. Uitbreiding is voor alle
betrokkenen een "win-win" situatie.

Als socialisten en sociaaldemocraten willen wij onze gemeenschappelijke waarden
van solidariteit, sociale rechtvaardigheid en democratie over het hele continent verbreiden. Wij
geloven heilig in het basisprincipe van de EU dat we met samenwerking meer bereiken dan alleen.

Wij geloven dat uitbreiding een oplossing is voor veel van de problemen die we
samen hebben. In een wereld van onveiligheid biedt uitbreiding vooruitzicht op stabiliteit en een
einde aan conflicten. Uitbreiding betekent dat je meetelt en hoop kunt hebben op economische
welvaart, de consolidatie van democratische waarden en een rechtstaat voor iedereen.

Wij willen dat de Europese Unie een Unie van gedeelde waarden is, met behoud van
onze verschillende identiteit, maar ook met aandacht voor onze gemeenschappelijke belangen
als Europeanen. Respect voor een multiculturele samenleving is essentieel en komt ons allen ten
goede: zij zou ons geen angst moeten inboezemen, maar daarentegen juist actief gesteund moeten
worden.

De EU kan de democratie en de politieke en economische vooruitgang slechts versterken indien
ze stabiel blijft en zichzelf verder ontwikkelt, om de voordelen van samenwerking over het hele
continent te verspreiden.

Onze beleidslijnen voor een grotere Europese Unie zijn o.a.:

• Welvaart en de sociale dimensie
Na de uitbreiding zou de EU moeten werken aan een beperking van de economische en sociale
verschillen tussen rijke en arme gebieden van de EU. De perifere regio’s moeten zich niet
uitgesloten voelen van de voordelen van het EU-lidmaatschap. We moeten de kwesties van
armoede en uitsluiting samen aanpakken. Wij willen de rol van de sociale dialoog benadrukken
en versterken als instrument voor sociale vooruitgang.

• Werkgelegenheid en welvaart
De markt openen voor zo’n brede Unie zal de economische groei stimuleren en werkgelegenheid
en welvaart creëren. We moeten deze gelegenheid aangrijpen om aan ons doel van volledige
werkgelegenheid in Europa te werken via een optimaal gebruik van Europese opleidingsschema’s
en de ontwikkeling van arbeidsvaardigheden.

• Milieu en nucleaire veiligheid
Uitbreiding moet ertoe leiden dat in de hele uitgebreide Unie de milieunormen omhoog worden
gestuwd. Wij erkennen dat het enige tijd en mankracht zal kosten om Europa’s geavanceerde
milieuwetgeving te implementeren, maar er moet niettemin een duidelijk tijdschema komen voor
de geleidelijke invoering van maatregelen die de gezondheids- en veiligheidsnormen voor alle
Europese burgers garanderen. We dienen de toekomst van de nucleaire industrie en de veiligheid
van de energiebronnen samen tegemoet te gaan.

• De nieuwe Europese grenzen
Uitbreiding zal een duidelijke en onmiddellijke impact hebben op de nieuwe grensregio’s van de
EU. De nieuwe grensstaten dienen extra steun te krijgen en de samenwerking tussen douane,
politie en rechterlijke diensten moet worden vergroot.

Onze beleidsprioriteiten

Waarom uitbreiding?



• Rechten van vrouwen en gelijke kansen
Wij hebben ons altijd ingezet voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen overal in de EU.
De bevordering van de rechten van vrouwen staat centraal op onze mensenrechtenagenda. De
effectieve implementatie van maatregelen tegen vrouwenhandel en huiselijk geweld tegen vrouwen
dienen gedurende de uitbreiding en in de toekomst altijd een vaste plaats in te nemen op de
agenda van de Unie. Niet alleen de bevordering van gelijke kansen, maar ook van gelijke deelname
aan het besluitvormingsproces, moet een belangrijke prioriteit zijn voor het hele continent.

• Maatregelen tegen discriminatie
Onze Fractie staat vooraan in de strijd tegen discriminatie, zowel binnen de EU als daarbuiten. Wij
hebben geregeld oproepen gedaan om anti-discriminatiemaatregelen in de hele Unie uit hoofde
van de Europese wetgeving rechtsgeldigheid te verschaffen. Uitbreiding van de EU betekent
ook een uitbreiding van de multiculturele samenleving en de behoefte aan sterke anti-
discriminatiemaatregelen om alle Europese burgers te beschermen tegen discriminatie op grond
van nationaliteit, geslacht, etnische afstamming, godsdienst en seksuele geaardheid. Doeltreffende
anti-discriminatiemaatregelen moeten bovendien worden gecombineerd met een sociaal beleid dat
iedereen ten goede komt. De EU dient maatregelen te nemen om minderheden te integreren en
hun legitieme rechten te erkennen.

• Strijd tegen corruptie, georganiseerde misdaad en terrorisme
Veiligheid en misdaadbestrijding zijn de grootste zorgen van de Europese burgers. Corruptie
vernietigt de democratie en onze economische veiligheid. We dragen allemaal dezelfde
verantwoordelijkheid om de toename van de georganiseerde misdaad te stoppen. Uitbreiding is
een kans op nog meer doeltreffende grensoverschrijdende samenwerking en een brede Unie van
vrede, veiligheid en justitie.

De PES-Fractie zal de uitbreiding van de EU actief blijven promoten en vereenvoudigen. Onze
vice-voorzitter Gary Titley is verantwoordelijk voor de coördinatie van ons werk en is voorzitter
van onze werkgroep Uitbreiding, die alle kwesties behandelt die in de verschillende parlementaire
commissies aan de orde komen of die verscheidene of alle landen beïnvloeden.

Onze leden zijn actief in de Gemengde Parlementaire Commissies van het Europees Parlement,
die bijna allemaal worden voorgezeten door PES-leden. Wij werken nauw samen met de
parlementsleden uit PES-partijen van de verschillende EU-lidstaten, om erop toe te zien dat
de interesses van al onze kiezers in aanmerking worden genomen. 

Wij onderhouden uitstekende en regelmatige contacten met de Europese Commissa-
rissen die betrokken zijn bij uitbreidingsaangelegenheden, in het bijzonder Günter Verheugen en
andere commissarissen uit onze politieke familie.

De Fractie werkt nauw samen met de Partij van Europese Sociaaldemocraten, die in een unieke
positie verkeert om de leden van onze politieke familie in de huidige en toekomstige Europese Unie
samen te brengen. 

Het in stand houden van de betrekkingen met onze zusterpartijen en hun parlementaire
fracties is een belangrijk onderdeel van onze agenda. De Fractie stuurt geregeld delegaties van
europarlementariërs naar kandidaat-lidstaten en waarnemende parlementsleden uit kandidaat-
lidstaten wonen ook regelmatig vergaderingen van de Fractie bij. De Fractie biedt jonge stagiairs
uit de toekomstige lidstaten de kans om in Brussel praktijkervaring op te doen met het werk van
de Europese Unie. De PES-leden van het Europees Parlement zijn altijd bereid om op de
conferenties en andere evenementen te spreken die in de toekomstige lidstaten van de EU in
samenwerking met de parlementaire fracties van onze zusterpartijen worden georganiseerd. 

Uitbreidingsactiviteiten PES-Fractie



In het kader van onze inspanningen om van het uitbreidings-
proces een politiek succes te maken, lanceerde de Fractie
het "Willy Brandt Programma voor een succesvolle uitbreiding".
Het hoofddoel van dit programma is enerzijds de verstrekking van
informatie in de toekomstige lidstaten over de Europese Unie, in het
bijzonder over de activiteiten van het Europees Parlement en die van
onze Fractie, en anderzijds de verstrekking van informatie aan de
burgers in de huidige EU-lidstaten over de politieke situatie van deze

toekomstige lidstaten. Het programma dankt zijn naam aan de Duitse SPD-politicus, wiens werk voor
de Europese eenwording hem de Nobelprijs voor de Vrede opleverde en de inspiratie vormde voor het
uitbreidingsmotto van onze Fractie: "Samen voor één Europa van Vrede, Welvaart en Stabiliteit".

Door voort te bouwen op de sterke banden van de Parlementaire Fractie van de Partij
van de Europese Sociaaldemocraten met haar zusterpartijen in Europa, wil het Willy
Brandt Programma: 

• de soepele integratie van waarnemers en toekomstige leden van het Europees Parlement in de
activiteiten en structuren van de Fractie voorbereiden;

• steun verlenen aan de referendumcampagnes;
• werken aan een grootst mogelijk aantal afgevaardigden uit de sociaal-democratische partijen van

de toekomstige lidstaten in het Europees Parlement van 2004.

Het werk van het programma bestaat uit:

• de opzet van een snelle beantwoordingsdienst op het secretariaat van de Fractie om vragen over
de EU te beantwoorden – beschikbaar voor partijen en parlementaire fracties;

• een sprekerscoördinatiedienst, voor een betere organisatie van de afspraken van PES-
europarlementariërs om in de kandidaat-lidstaten te spreken;

• nieuwsbrieven met relevante informatie over de EP-activiteiten, met specifieke informatie over de
uitbreiding;

• samenstelling van voorlichtingsmaterialen over het socialistische beleid en de PES-Fractie in het EP;
• speciale trainingssessies voor waarnemers en mogelijke europarlementariërs uit de nieuwe staten;
• onderwijs en opleiding voor partijactivisten, nationale parlementsleden en hun personeel en

prospectieve europarlementariërs over de werking van de EU, de voordelen van lidmaatschap
en het beleid van de Fractie;

• een inleidend programma voor waarnemers en leden uit de nieuwe lidstaten, met inbegrip van training
en begeleiding door ervaren leden van het Europees Parlement;

• training van bestaande PES-europarlementariërs in de politiek en het beleid van de toetredende
lidstaten. 

De uitdaging waarvoor de Europese Unie in de jaren tachtig stond, was de verwezenlijking van de interne
markt. In de jaren negentig was het de eenheidsmunt. De uitdaging in de eerste jaren van dit millennium
is de uitbreiding van de Europese Unie op zo’n manier dat de vrede, de stabiliteit en de welvaart van
iedereen wordt bestendigd. 

Wij verheugen ons erop de parlementsleden van onze zusterpartijen in de uitgebreide EU te mogen
verwelkomen als leden van onze Fractie.

http://www.socialistgroup.org

Parlementaire Fractie van de Partij van de Europese Sociaaldemocraten,
Europees Parlement, Wiertzstraat, 1047 Brussel.
Tel.: +32 2 284 21 11 (Brussel) +33 3 88 17 40 01 (Straatsburg)
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