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Utvidgningen 

Under de senaste 30 åren har den europeiska ekonomiska gemenskapen med sex
medlemsstater vuxit till en europeisk union med femton. Snart kommer den att bli ännu
större då det är planerat att de tio staterna Republiken Cypern, Estland, Lettland,
Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckiska republiken och Ungern ska bli
medlemmar i maj 2004 och Bulgarien och Rumänien siktar på att gå med 2007.

För EU innebär utvidgningen den största utmaningen och den största möjligheten. ESP-
gruppen har hela tiden varit en förespråkare för EU:s utvidgning och återföreningen av
Europa. Vi var de första som begärde att de nya medlemsstaterna skulle ges möjlighet
att delta i de europeiska valen 2004. Efter långa och ibland svåra förhandlingar nåddes
en överenskommelse om anslutningsfördraget vid toppmötet i Köpenhamn i december
2002, vilket banade vägen för ett EU med 25 medlemsstater 2004 och den vidare
utvecklingen.

M A L T A



Vi anser att utvidgningen ligger i allas vårt intresse. Då nya länder tidigare har anslutit
sig har det visat sig vilka ekonomiska fördelar en utvidgad, dynamisk och intern marknad medför
för alla europeiska länder och den kraftiga ökningen inom handeln har inneburit att den sociala
marknadsekonomin har stärkts och att levnadsstandarden inom unionen har höjts. Utvidgningen
är något som gynnar alla berörda parter.

Som socialister och socialdemokrater arbetar vi för våra gemensamma värden
solidaritet, social rättvisa och demokrati över hela kontinenten. Vi tror på den princip som EU
grundar sig på, att vi genom att arbeta tillsammans kan uppnå mer än vad vi uppnår var och en
för sig.

Vi tror att utvidgningen kommer att lösa många av de problem vi tillsammans står
inför. I en osäker värld innebär utvidgningen en förhoppning om stabilitet och ett slut på konflikter.
Utvidgningen involverar och ger hopp om ekonomisk välfärd, stärkande av de demokratiska
värdena och rättssäkerhet för alla.

Vi vill att EU ska vara en union som grundar sig på delade värden, där våra skilda
identiteter bevaras samtidigt som vi erkänner våra gemensamma intressen som européer.
Respekten för det multikulturella är nödvändig och gynnar oss alla. Man ska inte vara rädd för det
multikulturella utan aktivt stödja det.

Det enda sättet för EU att stärka demokratin samt den politiska och ekonomiska utvecklingen är
genom att fortsätta att vara stabilt och samtidigt utvecklas så att fördelarna med att arbeta
tillsammans på kontinenten blir ännu fler.

Bland våra politiska prioriteringar för ett utvidgat EU ingår följande:

• Välfärd och en social dimension
Efter utvidgningen bör EU arbeta för att minska de ekonomiska och sociala klyftorna mellan
unionens rika och fattiga områden. Perifera regioner får inte känna att de går miste om de fördelar
som ett EU-medlemskap medför. Tillsammans måste vi bekämpa fattighet och utestängande. Vi
vill framhäva och utveckla den sociala dialogen som ett instrument för social utveckling.

• Sysselsättning och välfärd
När marknaden öppnas för en så stor union kommer den ekonomiska tillväxten att stimuleras och
sysselsättning och välfärd att skapas. Vi måste utnyttja denna möjlighet och arbeta mot vårt mål
om full sysselsättning i Europa genom att på bästa sätt utnyttja de europeiska utbildningssystemen
och utvecklingen av yrkeskunskaper.

• Miljön och kärnsäkerheten<
Utvidgningen måste medföra en höjning av miljöstandarderna i hela den utvidgade unionen. Vi
inser att det kommer att krävas både tid och hjälp för att Europas avancerade miljölagstiftning
ska kunna genomföras, men det måste finnas en tydlig tidtabell för införandet av åtgärder som
säkerställer hälso- och säkerhetsstandarder för alla europeiska medborgare. Vi måste tillsammans
hantera kärnindustrins framtid och säkerheten beträffande energiförsörjningen.

• De nya europeiska gränserna
Utvidgningen kommer att ha ett tydligt och omedelbart inflytande över EU:s nya gränsregioner.
De nya gränsstaterna måste få ett starkt stöd och samarbetet mellan tull, polis och rättsväsende
måste utökas.

Våra politiska prioriteringar

Varför utvidgning?



• Kvinnors rättigheter och lika möjligheter
Vi har genomgående försökt främja jämställdheten inom EU. Främjandet av kvinnors rättigheter
är centralt på vår dagordning för mänskliga rättigheter. Det effektiva genomförandet av åtgärder
mot människohandel med kvinnor och våld mot kvinnor i hemmet måste vara en central punkt
på unionens dagordning under utvidgningen och i framtiden. En viktig prioritering för hela
kontinenten måste vara att inte bara främja lika möjligheter, utan även lika deltagande i
beslutsfattandeprocessen.

• Åtgärder mot diskriminering
Vår grupp har varit pådrivande när det gäller kampen mot diskriminering inom och utanför EU. Vi
ledde uppmaningen om att åtgärder mot diskriminering borde ges laga kraft i unionen enligt den
europeiska lagstiftningen. Utvidgningen av EU innebär att det multikulturella inslaget ökar och att
det krävs starka åtgärder mot diskriminering för att skydda alla europeiska medborgare från
diskriminering som grundar sig på nationalitet, kön, etnisk bakgrund, religion eller sexuell läggning.
Vi måste kombinera effektiva åtgärder mot diskriminering med en socialpolitik som gynnar alla.
EU måste anta strategier för att integrera minoriteter och erkänna deras lagliga rättigheter.

• Kampen mot korruption, organiserad brottslighet och terrorism
Säkerheten och kampen mot brottslighet är något av det som Europas medborgare oroar sig mest
för. Korruptionen är ett hot mot demokratin och vår ekonomiska säkerhet. Vi delar alla ansvaret
för att stoppa ökningen av den organiserade internationella brottsligheten. Utvidgningen innebär
en möjlighet att ytterligare effektivisera samarbetet över gränserna och att säkerställa en större
union som grundar sig på fred, säkerhet och rättvisa.

ESP-gruppen har vidtagit och kommer att fortsätta att vidta aktiva åtgärder för att främja och
underlätta utvidgningen av EU. Vår vice ordförande, parlamentsledamot Gary Titley, är ansvarig
för att samordna vårt arbete och är ordförande för vårt arbetarparti för utvidgning som arbetar
med frågor som tas upp i parlamentets utskott eller som påverkar många eller alla länder. 

Våra ledamöter är aktiva i Europaparlamentets gemensamma parlamentarikerkommittéer. I
nästan samtliga av dessa är ESP-ledamöter ordförande eller vice ordförande. Vi har ett nära
samarbete med parlamentsledamöter från ESP-partier i de framtida medlemsstaterna för att
säkerställa att alla frågor som rör våra väljare behandlas. 

Vi har utmärkta och regelbundna kontakter med europeiska kommissionärer som arbetar
med utvidgningsfrågor, framför allt Günter Verheugen och andra kommissionärer från vår politiska
familj.

Gruppen har ett nära samarbete med De europeiska Socialdemokraterna som har en unik
position när det gäller att föra samman medlemmar i vår politiska familj i den nuvarande europeiska
unionen och i framtidens union. 

Att upprätthålla relationerna med våra systerpartier och deras parlamentsgrupper är en viktig
punkt på vår dagordning. Gruppen skickar regelbundet delegationer med parlamentsledamöter
till kandidatländerna och observatörsledamöter från kandidatländerna deltar regelbundet i
gruppens möten. Gruppen erbjuder unga praktikanter från de framtida medlemsstaterna en chans
att få praktisk erfarenhet av EU:s arbete i Bryssel. ESP:s parlamentsledamöter deltar gärna som
talare vid konferenser och andra arrangemang som anordnas i framtida EU-länder i samarbete
med parlamentsgrupperna hos våra systerpartier. 

ESP-gruppens aktiviteter på utvidgningsområdet



Som en del av vårt åtagande att göra utvidgningsprocessen
till en politisk framgång har gruppen lanserat ”Willy Brandt-
programmet för en framgångsrik utvidgning”. Det huvudsakliga syftet
med programmet är att informera människorna i de framtida
medlemsstaterna om EU och då i synnerhet om Europaparlamentets
aktiviteter och vår grupp samt att informera människorna i den
nuvarande unionen om den politiska situationen i de framtida
medlemsstaterna. Programmet har fått sitt namn från den tyska SPD-
politikern vars arbete för att ena Europa ledde till att han tilldelades
Nobels fredspris och gav inspiration till gruppens motto för
utvidgningen: ”Tillsammans för ett Europa i fred, välstånd och
stabilitet”.

Genom att bygga vidare på de redan starka förbindelserna mellan De europeiska
Socialdemokraternas parlamentsgrupp och dess systerpartier i Europa syftar Willy
Brandt-programmet till att 

• förbereda så att observatörer och framtida parlamentsledamöter smidigt kan integreras i gruppens
aktiviteter och strukturer,

• ge stöd under valkampanjerna,
• arbeta mot en så stark representation som möjligt från de framtida medlemsstaternas

socialdemokratiska partier i Europaparlamentet 2004.

I programmets arbete ingår

• att upprätta en snabb svarstjänst i gruppens sekretariat där frågor om EU besvaras – tillgänglig för
partierna och parlamentsgrupperna, 

• en samordningstjänst för talare för att organisera ESP-gruppens talaruppdrag i kandidatländerna
för parlamentsledamöter och andra, 

• nyhetsbrev med relevant information om Europaparlamentet och med specifik information om
utvidgningen,

• produktion av informationsmaterial om socialdemokratisk politik och ESP-gruppen i EP,
• speciella utbildningstillfällen för observatörer och potentiella parlamentsledamöter från de nya

staterna,
• utbildning och träning för partiaktivister, parlamentsledamöter och deras personal samt framtida

parlamentsledamöter om hur EU fungerar, fördelarna med medlemskap och gruppens politik,
• ett introduktionsprogram för observatörer och ledamöter från de nya medlemsstaterna, inklusive

utbildning och stöd från erfarna parlamentsledamöter,
• utbildning om politik och politiska frågor i kandidatländerna till nuvarande parlamentsledamöter i

ESP-gruppen.

På 80-talet var den viktigaste utmaningen för Europa att bygga upp den inre marknaden. På 90-talet
var den viktigaste utmaningen att skapa en enda valuta. Vid början av detta millennium är den viktigaste
utmaningen att utvidga EU på ett sätt som skapar stabilitet, fred och välfärd för alla. 

Vi ser fram emot att välkomna parlamentsledamöter från våra systerpartier som ledamöter i vår grupp
i ett utvidgat EU.

http://www.socialistgroup.org

De europeiska Socialdemokraternas parlamentsgrupp
European Parliament, rue Wiertz, B-1047 Bryssel.
Tel.: (32-2) 284 21 11 (Bryssel) eller (33-3) 88 17 40 01 (Strasbourg)

Kontakter
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