
DE EUROPÆISKE

SOCIALDEMOKRATERS GRUPPE

ønsker, at fremtidens udvidede Europa skal arbejde effektivt fra 2004. Derfor har gruppen aktivt bidraget til
Konventets arbejde om Europas fremtid, med det formål at lave et forslag til en EU-grundlov og stille forslag
til den tiltrængte reform af EU's institutioner. Konventet, som afsluttede sit arbejde den 10. juli 2003,
omfattede blandt andet medlemmer af Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter, regerings-
repræsentanter, Europa-Kommissionen og repræsentanter for borgerne.

PSE-gruppen danner ofte alliancer med andre grupper i Europa-Parlamentet for at fremme sine politikker.
Det er på denne måde, at vi sikrer, at beskæftigelse og sociale aspekter indarbejdes i de økonomiske
politikker, og at vi bidrager til at fremme et sundt og bæredygtigt miljø. PES-gruppen fremmer også fortsat
opbygningen af et europæisk område med fred, frihed, sikkerhed og retfærdighed. Gruppen har spillet en
central rolle i udarbejdelsen af charteret om grundlæggende rettigheder, som garanterer alle europæiske
borgeres civile, politiske og sociale rettigheder. 

Den Europæiske Union 

handler overordnet set om at opnå mere gennem samarbejde end ved at optræde
uafhængigt som enkeltnationer.  375 millioner mennesker i 15 medlemsstater (og inden
længe 450 millioner i 25 stater) kan påvirke resten af verden betydeligt, når de handler
i samklang. Disse menneskers daglige liv bliver efterhånden knyttet tættere og tættere
sammen, og derfor skal beslutninger om emner som miljø og økonomi træffes på EU-
niveau for at være virkningsfulde. Som sådan træffes beslutninger på EU-niveau af
Europa-Parlamentet, hvis medlemmer vælges direkte af de europæiske borgere hvert
femte år, og af regeringer og ministre i medlemsstaterne, som mødes i Ministerrådet.

Europa-Parlamentet 

De Europæiske Socialdemokraters Gruppe
(PES-gruppen) 

• Udvalget om Udenrigsanliggender,

Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed

og Forsvarspolitik

• Budgetudvalget

• Budgetkontroludvalget

• Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder

og Retlige og Indre Anliggender

• Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

• Udvalget om Retlige Anliggender og Det Indre Marked

• Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske

Forbindelser, Forskning og Energi

• Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

• Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender

og Forbrugerpolitik

• Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

• Fiskeriudvalget

• Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

• Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier

og Sport

• Udvalget om Udvikling og Samarbejde

• Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

• Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige

Muligheder

• Udvalget for Andragender

tæller 626 repræsentanter fra alle 15 medlemsstater. Efter forhandlinger med Ministerrådet vedtager Europa-
Parlamentet love, som påvirker mange sider af vores dagligliv. Hvert medlem er aktivt involveret i arbejdet
i udvalgene, som fastlægger politikker og ændrer lovgivningsforslag fremsat af Europa-Kommissionen. Disse
udvalg dækker emner, som påvirker os alle på mange måder. Medlemmerne af De Europæiske
Socialdemokraters Gruppe er engageret i alle Parlamentets udvalg:

Vores medlemmer spiller en vigtig rolle i arbejdet i de delegationer, som regelmæssigt møder medlemmer fra
andre parlamenter fra de kommende EU-medlemsstater eller andre regioner i verden. Sådanne møder er vigtige,
når Europa-Parlamentets stemme skal høres om emner som handel, menneskerettigheder og udvikling.



Landbrug 
Gruppen har tilsikret, at systemet efter reformen bliver gennemsigtigt, at støtten til produktion
begrænses, og at der arbejdes hen imod: 

• at støtte landmændene, der fungerer som vogtere af vores landdistrikter og de vilde dyrs
levesteder;

• at forebygge affolkning;
• at støtte strukturel udvikling af landdistrikterne;
• at sikre beskæftigelsen.

Alt dette skal ses i lyset af de usikre verdensmarkedspriser, og samtidig skal de negative følger for
udviklingslandene søges mindsket, og det skal sikres, at den mad, vi spiser, er sikker.

Eksempler på resultater, 
som De Europæiske Socialdemokraters parlamentsgruppe (PES-gruppen)

har opnået inden for forskellige arbejdsområder: 

Økonomi/Vækst 
Gennem sit politiske arbejde i Europa-Parlamentet har PES-gruppen omsat følgende
politiske prioriteter til konkrete resultater: 

• tæt kontrol med en succesrig indførelse af eurosedler og -mønter, herunder en proaktiv
og gennemskuelig monetær politik i Den Europæiske Centralbank;

• udvikling af strategien for Den Europæiske Centralbanks monetære politik ikke blot hen
imod en vellykket prisstabilitet, men også konkrete strategier for bæredygtig vækst og
beskæftigelse;

• fremme af en mere rationel og fleksibel fortolkning af stabilitets- og vækstpagten,
herunder anerkendelse af strukturreformer og offentlige og private investeringsinitiativer;

• udvikling af en international monetær systemstruktur, som er gearet til en mere reguleret
styring af de globale finansielle tjenester;

• yderligere harmonisering af EU's konkurrencepolitik, herunder en styrkelse af Europa-
Kommissionens rolle i bekæmpelsen af konkurrenceforvridninger og et større engagement
fra fagforeningernes side med hensyn til omstrukturering og fusionskontrolpolitikker;

• fremme af offentlige og private investeringer via offentligt-private partnerskaber inden for
erhvervs- og videreuddannelse, livslang uddannelse, forskning, miljøvenlig produktion,
information og højteknologi, telekommunikation, energi og transportnet;

• afbødning af den skadelige skatte-"konkurrence", som skævvrider det indre marked samt
en øget skattekoordinering, der dækker hele Europa;

• større åbenhed inden for Europas økonomiske koordineringsproces med regelmæssig og
direkte indgriben fra Europa-Parlamentet.

Beskæftigelse/Sociale anliggender  
Dette område har altid været en del af kernen i vores arbejde. Gruppen har haft
stor betydning for indgåelsen af en aftale på EU-niveau om grundlæggende
arbejdsmarkedsnormer og for, at de store virksomheder er blevet mere bevidste
om deres sociale ansvar. Takket være et konstant pres fra vores gruppe er der
nu flere foranstaltninger, som sikrer beskyttelse af helbred og sikkerhed på
arbejdspladsen, herunder kontrol med arbejdstiden.



Miljø/Forbrugerbeskyttelse 
Den erfaring, som parlamentsmedlemmerne fra de socialistiske og socialdemokratiske
partier i Europa-Parlamentet sidder inde med, viser med al tydelighed vores
engagement i miljøet. Resultat: På cigaretpakker og andre tobaksprodukter anføres nu
sundhedsadvarsler; der er indført forbud over hele Europa mod dyreforsøg og
markedsføring af produkter, der er testet på dyr; på Verdenstopmødet om bæredygtig
udvikling blev der krævet klare miljømål og -handlinger samt gennemførelse af Kyoto-
protokollen for at mindske drivhusgasserne; Det Europæiske Fødevareagentur bliver
uafhængigt og åbent i sit arbejde. Med hensyn til forbrugerbeskyttelse sluttede
gruppen op om forbuddet mod farlige kemikalier i børns legetøj og slog til lyd for mere
omfattende foranstaltninger for fødevaresikkerhed.

Lige muligheder 
Parlamentets socialdemokratiske medlemmer har stået i spidsen for at få indføjet en
bestemmelse om bekæmpelse af forskelsbehandling i traktaterne. EU kan nu træffe de
fornødne foranstaltninger til at bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn, race eller
etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Desuden kan
nævnes, at Den Socialdemokratiske Gruppe har arbejdet hårdt for at sikre lige muligheder
for kvinder (især på arbejdspladsen) og barselsorlovsrettigheder for alle forældre. For nylig
henstillede Gruppen kraftigt til, at direktivet til beskyttelse af gravide kvinder på
arbejdspladsen blev gennemført helt.

Udenrigsanliggender 
Socialdemokrater er af natur internationalister. Vi yder aktiv støtte til foranstaltninger, som giver EU større vægt i
internationale spørgsmål med henblik på at fremme EU's værdier, menneskerettigheder og sikkerhed overalt i verden. Det
er Gruppens overbevisning, at europæiske initiativer skal baseres på et samarbejde omkring sikkerhed, en bæredygtig
og demokratisk sikkerhed. Åbenhed og ansvarlighed er nøglebegreber på dette område i fremtiden. På dette område
dækker vores succeser til dato:

• oprettelse af Stabilitetspagten for Balkan-landene og aftaler med baltiske lande om at fremme stabilitet og bringe disse
lande tættere på EU (som et resultat heraf ansøgte Kroatien for nylig om EU-medlemskab);

• styrkelse af EU's forbindelser med Middelhavslandene ved at fremme Barcelona-processen og tilskynde til social,
politisk og økonomisk udvikling i alle Middelhavslandene;

• udvikling af en ny strategi for det bredere europæiske naboskab, som vil komme til at omfatte alle lande, der er naboer
til det udvidede EU, med henblik på at undgå nye økonomiske, sociale og politiske opsplitninger.

• fortsat støtte til menneskerettigheder i de beslutninger, som Parlamentet vedtager, og inddragelse af midler i EU's
budget til fremme af menneskerettigheder. 

Udvidelsen af EU 
Gruppen tager fortsat aktivt del i udvidelsesprocessen og genforeningen af Europa.
PES-gruppen har iværksat Willy Brandt-programmet (opkaldt efter den tyske kansler,
som fik Nobels fredspris for sin politik over for Østeuropa). Programmet sikrer et tæt
samarbejde med søsterpartier i de lande, der optages i EU i 2004, og at der sker en
informationsudveksling med disse lande, som går begge veje. Medlemmer af Gruppen
deltager regelmæssigt i begivenheder i kandidatlandene, og praktikanter fra disse lande
kan få praktisk arbejdserfaring i gruppens sekretariat. Formålet er at sikre en smidig
integration i gruppens struktur af de fremtidige parlamentsmedlemmer fra sommeren
2004 og har været at modtage, uddanne og optage observatører, som startede i
Europa-Parlamentet i maj 2003.



Frihed/Sikkerhed/Retfærdighed 
En af gruppens topprioriteter er at sikre overholdelse af grundlæggende rettigheder og friheder. Derfor mener vi, at
charteret om grundlæggende rettigheder bør indføjes i traktaterne, og at der bør knyttes flere rettigheder til det
europæiske statsborgerskab. Af andre prioriteter kan nævnes:

• kampen mod alle former for diskrimination;
• den frie bevægelighed for alle borgere inden for EU;
• en fælles asyl- og indvandringspolitik;
• balance mellem sikkerhed og beskyttelse af borgernes rettigheder, herunder beskyttelse af personlige oplysninger. 

Gruppens resultater inden for frihed og retfærdighed:
• større åbenhed og gennemskuelighed i offentlighedens adgang til dokumenter;
• indførelse og anvendelse af samt kontrol med databeskyttelsesregler i EU's organer og institutioner;
• bekæmpelse af racisme og fremmedhad gennem klarere definitioner af overtrædelser, større rækkevidde under

skærpede omstændigheder for racismeovertrædelser og styrkede forholdsregler mod racisme på internettet;
• etablering af Eurojust – en juridisk koordineringsenhed, som skal forbedre koordineringen af efterforskning og

retsforfølgelse gennem samarbejde mellem nationale myndigheder;
• bekæmpelse af terrorisme ved at udarbejde en fælles definition af terrorisme og harmonisere sanktioner – et stort skridt

fremad mod at skabe en fælles anti-terrorismeordning for EU;
• udarbejdelse af en europæisk arrestordre, som mindsker behovet for udvisning, eftersom afgørelser vil blive gensidigt

godkendt over hele EU;
• sætte flere kategorier af mennesker i stand til at opnå familiesammenføring, give forbedrede rettigheder og status til

fastboende udlændinge, yderligere harmonisering af reglerne for opholdstilladelser til personer, som er i lønnet
beskæftigelse eller som driver selvstændig virksomhed, samt udarbejdelse af en klarere definition, objektive kriterier
og mekanismer med henblik på at kunne fastslå, hvilken medlemsstat der har ansvaret for en asylansøgning. 

Desuden mener gruppen, at Europol skal underkastes Europa-Parlamentets demokratiske kontrol, og at der skal være en
stærkere databeskyttelse og bedre midler til rådighed for Europol til bekæmpelse af organiseret kriminalitet og terrorisme.

Transport
På dette område er den største udfordring at opnå en balance mellem behovet for transport og
høj sikkerhed og miljøbeskyttelse. Vi har været aktive i udformningen af direktivet om
søfartssikkerhed og fremme af Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed.  Vi støtter også
ivrigt fodgænger- og trafiksikkerhed via kontrol af arbejdstimer i transportsektoren og styrkede
europæiske regler om grænser for indhold af alkohol i bilisters blod. De Europæiske
Socialdemokraters Gruppe har støttet oprettelsen af et europæisk agentur for jernbanesikkerhed
samt større interoperabilitet mellem nationale jernbanenet. Hvad angår luftfart, har Gruppen
stædigt talt for øget flysikkerhed, flypassagerernes rettigheder og oprettelse af et fælles
europæisk luftrum eller et fælles flytrafikkontrolområde. Vi har desuden presset på for at få
udviklet et Økopointsystem, som skal reducere trafikophobning, og endelig har vi arbejdet på at
forsvare alle forbrugeres interesser i Direktivet om posttjenester.

Kontakt

... vi sætter dig og dine interesser i første række

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 4001 (Strasbourg)
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