
EUROOPAN SOSIALIDEMOKRAATTISEN

PUOLUEEN PARLAMENTTIRYHMÄ

on ensi kädessä sitoutunut siihen, että laajentunut Eurooppa työskentelee tehokkaasti vuodesta 2004
alkaen. Tämän saavuttamiseksi se osallistui aktiivisesti Eurooppa-valmistelukunnan työskentelyyn EU:n
perustuslain laatimiseksi ja unionin  toimielinjärjestelmän uudistamiseksi. Eurooppa-valmistelukunnan työ
saatiin menestyksekkäästi päätökseen 10.7.2003. Valmistelukuntaan kuului jäseniä muun muassa Euroopan
parlamentista, kansallisista parlamenteista, jäsenvaltioiden hallituksista ja Euroopan komissiosta. 

ESP-ryhmä liittoutuu usein parlamentin muiden poliittisten ryhmien kanssa saadakseen menestyksekkäästi
sille tärkeitä asioita eteenpäin. Tällä tavoin varmistetaan työllisyys- ja sosiaalinäkökohtien huomioon
ottaminen talouspolitiikoissa ja voidaan kehittää puhtaampaa ja kestävämpää ympäristöpolitiikkaa. ESP-
ryhmä jatkaa eurooppalaisen rauhan, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kehittämistä. Ryhmällä oli
keskeinen rooli myös laadittaessa perusoikeuskirjaa, joka takaa kansalaisoikeuksien lisäksi poliittiset ja
sosiaaliset oikeudet kaikille Euroopan kansalaisille. 

kuuluu 626 jäsentä viidestätoista unionin jäsenmaasta. Parlamentti säätää lakeja monista jokapäiväisistä
asioista yhdessä ministerineuvoston kanssa. Parlamentin vaaleilla vaihtuvat jäsenet ovat jatkuvasti tietoisia
Euroopan kansalaisten näkemyksistä, toiveista ja huolenaiheista. Jokainen parlamentin jäsen on mukana
valiokuntatyössä; he hahmottelevat politiikkaa ja tekevät tarkistusehdotuksia Euroopan komission tekemiin
lainsäädäntöehdotuksiin. Valiokunnat käsittelevät meitä kaikkia monin tavoin koskettavia asioita.
Sosialidemokraattisen ryhmän jäsenet ovat edustettuina kaikissa parlamentin valiokunnissa:

Jäsenemme ovat näkyvästi mukana myös valtuuskunnissa, jotka tapaavat säännöllisesti tulevien
jäsenvaltioiden tai muiden maiden parlamenttien jäseniä. Tällaiset tapaamiset ovat tärkeitä, jotta Euroopan
parlamentin ääni saadaan kuuluviin kaupan, ihmisoikeuksien ja kehitysyhteistyön kaltaisissa kysymyksissä. 

Euroopan unionin 

• Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden

ja puolustuspolitiikan valiokunta

• Budjettivaliokunta

• Talousarvion valvontavaliokunta

• Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus-

ja sisäasioiden valiokunta

• Talous- ja raha-asioiden valiokunta

• Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 

• Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja

energiavaliokunta

• Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta

• Ympäristöasioiden, kansanterveyden

ja kuluttajapolitiikan valiokunta 

• Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

• Kalatalousvaliokunta 

• Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta

• Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja

urheiluvaliokunta

• Kehitysyhteistyövaliokunta

• Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden

valiokunta 

• Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 

• Vetoomusvaliokunta

perusajatus on saavuttaa enemmän työskentelemällä yhdessä sen sijaan että toimit-
taisiin erillisinä valtioina. 375 miljoonan ihmisen ja 15 jäsenvaltion - pian kansalaisia on
450 miljoonaa ja jäsenmaita 25 - maailmanpoliittinen merkitys on huomattava, kun ne
toimivat yksissä tuumin. Kaikkien Euroopan kansalaisten jokapäiväinen elämä on niin
tiiviisti yhteydessä toisiinsa, että päätökset esimerkiksi ympäristö- ja talousasioissa on
tehtävä Euroopan unionin tasolla mikäli niillä halutaan olevan merkitystä. EU:ssa
päätösvaltaa käytt¨vät  tekevät Euroopan parlamentti, jonka jäsenet valitaan suorilla
kansanvaaleilla viiden vuoden välein ja ministerineuvosto, jossa ovat edustettuina
jäsenvaltioiden hallitusten päämiehet ja ministerit. 

Euroopan parlamenttiin 

Euroopan sosialidemokraattisen puolueen (ESP)
parlamenttiryhmä 



Maatalous 
Ryhmä pyrki varmistamaan, että uudistettu järjestelmä on avoin, ja että sillä vähennetään tuotantotukea
ja siirrytään kohti:

• maanviljelijöiden tukemista tehtävässään maaseudun ja luonnonympäristöjen vaalijoina;
• väestökadon ehkäisemistä;
• rakenteellisen kehityksen tukemista maaseutualueilla;
• työpaikkojen turvaamista.

Nämä tavoitteet ovat erityisen tärkeitä kun ottaa huomioon maailmanmarkkinoiden herkän tilan; samalla
tulee huomioida se, että vähennetään tukijärjestelman kielteisiä vaikutuksia kehitysmaihin ja varmistetaan
elintarvikkeiden turvallisuus. 

Esimerkkejä 
Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen puolueen ryhmän saavutuksista eri aloilla:

Talouskasvu 
ESP:n ryhmä on poliittisella työskentelyllään Euroopan parlamentissa saavuttanut konkreettisia tuloksia
seuraavilla painopistealueillaan:

• Euroseteleiden ja -kolikoiden käyttöönoton tiivis seuranta, mukaan lukien aktiivisen ja avoimen EKP:n
rahapolitiikan varmistaminen;

• EKP:n rahapoliittisen strategian kehittäminen siten, että hintavakaustavoitteen lisäksi laaditaan
kestävää kasvua ja työllisyyyttä edistäviä konkreettisia strategioita;

• vakaus- ja kasvusopimuksen järkiperäisemmän ja joustavamman tulkintatavan edistäminen muun
muassa siten, että rakenteelliset uudistukset sekä julkiset ja yksityiset investointialoitteet otetaan
huomioon; 

• rahapoliittisen järjestelmän kehittäminen hallinnoimaan kansainvälisiä rahoituspalveluita paremmin;
• EU:n kilpailupolitiikan yhdenmukaistamisen jatkaminen, mukaan lukien Euroopan komission roolin

vahvistaminen kilpailun vääristymien oikaisussa ja ammattiliittojen aktiivisempi osallistuminen yritysten
uudelleenjärjestelyjen ja fuusioiden valvontaan;

• julkisten ja yksityisten investointien edistäminen kehittämällä julkisen ja yksityisen sektorin välistä
yhteistyötä koulutuksen, tutkimuksen, ympäristöystävällisen tuotannon, tieto- ja korkean teknologian,
sekä energia- ja liikenneverkkojen aloilla;

• yhtenäismarkkinoiden toimintaa heikentävän haitallisen verokilpailun kitkeminen ja euroopanlaajuisen
koordinaation lisääminen verotuksessa; 

• Euroopan talouspoliittisen koordinaatioprosessin avoimuuden lisääminen ottamalla Euroopan
parlamentti entistä säännöllisemmin ja suoremmin mukaan toimintaan. 

Työllisyys- ja sosiaaliasiat 
Tämä ala on työskentelymme ydin. Ryhmä toimi aktiivisesti laadittaessa euroopanlaajuista
sopimusta työelämän perusstandardeista ja lisättäessä suuryritysten tietoisuutta sosiaalisesta
vastuustaan. Ryhmän harjoittaman painostuksen ansiosta on hyväksytty työterveyttä ja
-turvallisuutta vahvistavia toimenpiteitä kuten enimmäistyöaikojen säätäminen.



Ympäristö ja kuluttajansuoja 
ESP-ryhmän saavutukset osoittavat selvästi sitoutumisemme ympäristön hyvinvointiin.
Saavutuksista mainittakoon savuke- ja muiden tupakkatuotteiden pakkausten sisältämät
terveysvaroitukset, euroopanlaajuinen eläinkoekielto tiettyjen tuotteiden testauksen ja
markkinoinnin osalta, Kestävän kehityksen huippukokouksessa esittämämme vaatimukset
selkeistä ympäristötavoitteista ja -toimista ja Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanosta
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sekä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen
riippumattomuuden ja avoimuuden varmistaminen. Kuluttajansuojassa ryhmä tuki vaarallisten
kemikaalien käyttökieltoa lasten leluissa ja edisti tiukempia elintarviketurvallisuustoimenpiteitä. 

Yhtäläiset mahdollisuudet 
Parlamentin ESP-ryhmän jäsenet taistelivat etulinjassa sisällyttääkseen syrjinnän vastaiset
säännöt EU:n perustamissopimuksiin. EU voi nyt ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin
taistelussaan sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai uskomukseen,
vammaan, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää vastaan. Jo aiemmin
ESP-ryhmä on vaikuttanut  keskeisesti miesten ja naisten yhtäläisten  mahdollisuuksien
edistämiseen erityisesti työelämässä, josta esiemrkkinä oli vanhempainloman mahdollistaminen
kaikille vanhemmille. Vastikään ryhmä vaati, että raskaana olevia naisia työssä suojeleva direktiivi
asetetaan täysimääräisesti täytäntöön.

Ulkosuhteet 
ESP-ryhmä on perusluonteeltaan kansainvälinen. Tuemme aktiivisesti EU:n painoarvoa kansainvälisillä kentillä lisääviä
toimenpiteitä, jotta sen arvoja, kuten ihmisoikeuksia ja turvallisuutta, voidaan edistää kaikkialla maailmassa. Ryhmän
mielestä eurooppalaisten aloitteiden tulisi perustua turvallisuuden laajaan käsitteeseen, joka perustuu yhteistyöhön ja
kestävään sekä demokraattiseen turvallisuuteen. Avoimuus ja vastuullisuus ovat avainsanoja. Saavutuksiamme tällä alalla
ovat:

• vakausopimuksen laatiminen Balkanille ja Balkanin maiden kanssa laaditut sopimukset, joilla edistetään vakautta ja
lähennetään maita EU:hun (tämän tuloksena Kroatia on äskettäin hakenut EU-jäsenyyttä);

• EU:n suhteiden vahvistaminen Välimeren alueen maihin edistämällä Barcelonan prosessia ja tukemalla sosiaalista,
poliittista ja taloudellista kehitystä kaikissa Välimeren alueen maissa;

• uuden strategian kehittäminen laajemmalle Euroopalle, johon kuuluvat kaikki laajentuneeseen Eurooppan rajoittuvat
maat. Näin voidaan välttää uusia taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia jakolinjoja;

• jatkuva tuki ihmisoikeuksille parlamentin hyväksymissä päätöslauselmissa ja EU:n budjettivarojen ohjaaminen
ihmisoikeuksien edistämiseen.

EU:n laajentuminen 
Sosialidemokraatit ovat alusta alkaen tukenut aktiivisesti unionin laajentumisprosessia. ESP:n
ryhmä on käynnistänyt Willy Brandt -ohjelman (nimetty Nobelin rauhanpalkinnon
työskentelystään idän ja lännen vuoropuhelun hyväksi saaneen entisen Saksan liittokanslerin
mukaan). Ohjelmalla tiivistetään yhteistyötä ja parannetaan tiedonkulkua EU:hun vuonna
2004 liittyvien maiden sisarpuolueiden kanssa. Ryhmän jäsenet osallistuvat säännöllisesti
tulevissa jäsenmaissa järjestettäviin tilaisuuksiin ja tulevien jäsenmaiden harjoittelijat voivat
hankkia työkokemusta ryhmän sihteeristössä. Tavoite on varmistaa tulevien euroedustajien ja
heidän avustajiensa nopea integroituminen ryhmän työskentelyyn heti kesällä 2004. Uusien
jäsenmaiden tarkkailijat ovat seuranneet ryhmän toimintaa toukokuusta 2003 lähtien.



Vapaus/turvallisuus/oikeus 
Yksi ryhmän päätavoitteista on perusoikeuksien ja -vapauksien kunnioittamisen takaaminen. Tätä varten tuemme
perusoikeuskirjan sisällyttämistä perustamissopimuksiin ja uusien oikeuksien liittämistä Euroopan kansalaisuuteen. Muita
painopistealueita ovat:

• taistelu kaikkia syrjinnän muotoja vastaan;
• vapaa liikkuvuus kaikille EU:n kansalaisille;
• yhteinen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka;
• tasapainon säilyttäminen turvallisuuden ja kansalaisoikeuksien kunnioittamisen välillä, mukaan lukien henkilötietojen suoja.

Ryhmän saavutuksia vapauden ja oikeuden aloilla:
• avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen kun on kyse kansalaisten mahdollisuudesta tutustua asiakirjoihin;
• tietosuojasääntöjen käyttöönotto EU:n toimielimissä mukaan lukien niiden soveltaminen sekä valvonta;
• taistelu rasismia ja muukalaisvihaa vastaan ottamalla käyttöön selkeämpi rikkomusten määritelmä, raskauttavien

asianhaarojen väljempi tulkinta rasismirikkomuksissa ja tiukemmat säännöt rasismia vastaan internetissä;
• oikeudellisen koordinaatioyksikön Eurojustin luominen tarkoituksenaan parantaa rikostutkintojen ja syyteprosessien

yhteensovittamista kansallisten viranomaisten välisellä yhteistyöllä;
• taistelu terrorismia vastaa sopimalla yhteisestä terrorismin määritelmästä  ja seuraamusten yhtenäistämisestä - tämä on

suuri askel eteenpäin laadittaessa euroopanlaajuista terrorismin vastaista järjestelmää;
• Eurooppalaisen pidätysmääräyksen luominen. Tämän avulla voidaan luopua luovutuksista, koska päätökset tunnustetaan

vastavuoroisesti kaikkialla EU:ssa;
• perheenyhdistämisoikeuden laajentaminen, paremman aseman ja parempien oikeuksien takaaminen EU:ssa pitkään

oleskelleille, oleskelulupasääntöjen yhtenäistäminen työntekijöiden ja ammatinharjoittajien kohdalla sekä selkeämmän
määritelmän, objektiivisten kriteerien ja mekanismien määrittely päätettäessä mikä jäsenvaltio on vastuussa
turvapaikkahakemuksen käsittelystä. 

Ryhmän mielestä Euroopan parlamentin demokraattista valvontaa Europolia kohtaan pitäisi vahvistaa, Europolin tietosuojaa
kehittää ja osoittaa sille tehokkampia keinoja taistelussaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia vastaan.

Liikenne 
Liikenteen tarpeiden sovittaminen turvallisuus- ja ympäristönsuojelunäkökohtiin on
liikennepolitiikan keskeinen haaste. ESP:n ryhmä on toiminut aktiivisesti merenkulun turvallisuutta
säätelevän direktiivin laadinnassa ja antanut tukensa Euroopan meriturvallisuusvirastolle.
Edistämme myös voimakkaasti jalankulkijoiden ja tieliikenteen turvallisuutta valvomalla kuljetusalan
työaikoja ja tiukentamalla autoilijoiden veren alkoholipitoisuuden raja-arvoja. PSE-ryhmä on
tukenut Euroopan raideturvallisuusviraston ja Euroopan raiderahtiverkoston perustamista
ja vaatinut  parempaa yhteentoimivuutta kansallisten raideverkkojen välillä. Ryhmä on edistänyt
lentoliikenteen turvallisuutta, parantanut lentomatkustajien oikeuksia ja tukenut yhtenäisen
eurooppalaisen ilmatilan tai lennonjohtoalueen luomista. Lisäksi olemme vaatineet tieliikenteen
ruuhkia vähentävän ekopistejärjestelmän kehittämistä sekä puolustaneet kuluttajien oikeuksia
postipalveludirektiivin kohdalla.

Yhteystiedot

... kansalaiset ja heidän huolenaiheensa etusijalle

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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