
PARLEMENTAIRE FRACTIE VAN DE PARTIJ

VAN DE EUROPESE SOCIAALDEMOCRATEN

zet zich, als hoogste prioriteit, volledig in om er zorg voor te dragen dat het toekomstige, uitgebreide Europa vanaf
2004 doeltreffend functioneert. Hiertoe heeft zij een actieve bijdrage aan het werk van de Conventie over de
Toekomst van Europa geleverd, met als doel een EU-Grondwet op te stellen en voorstellen te doen voor de zeer
noodzakelijke hervormingen van de EU-instellingen. De Conventie, die haar werk op 10 juli 2003 op succesvolle
wijze afgesloten heeft, bestond uit leden van het Europees Parlement, de nationale parlementen, regerings-
vertegenwoordigers uit de lidstaten, de Europese Commissie alsmede vertegenwoordigers vanuit de civiele
samenleving.

De PES-Fractie vormt geregeld allianties met andere partijen in het Europees Parlement om haar objectieven met
succes te kunnen doorvoeren. Op deze manier zorgen wij dat sociale en werkgelegenheidsaspecten een plaats
krijgen in het economisch beleid en dat we bijdragen tot een gezonder milieu en meer duurzame  ontwikkeling. De
PES-Fractie blijft verder aandringen op voortgang in de ontwikkeling van een Europese ruimte van vrede, vrijheid,
veiligheid en justitie. De Fractie speelde een centrale rol bij de opstelling van het Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie, dat de politieke, sociale en burgerrechten van alle Europese burgers waarborgt. 

De Europese Unie 

Het motto van de Europese Unie is meer bereiken via samenwerking, in plaats van
onafhankelijk, als individuele naties, op te treden. De impact op het wereldtoneel van
375 miljoen eendrachtig samenwerkende mensen in 15 lidstaten (en binnenkort zijn het
er zelfs al 450 miljoen in 25 staten) is enorm. Het dagelijks leven van al deze mensen
raakt zo sterk verwant dat beslissingen over zaken als het milieu en de economie op
het niveau van de hele Europese Unie (EU) moeten worden genomen om enig gevolg te
hebben. Beslissingen op EU-niveau worden genomen door het Europees Parlement,
wiens leden elke vijf jaar rechtstreeks door de burgers van Europa worden gekozen, en
door de in de Raad bijeenkomende regeringshoofden en ministers van de lidstaten. 

Het Europees Parlement 

De Parlementaire Fractie van de Partij
van de Europese Sociaaldemocraten (PES-Fractie)

• Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten,

gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid

• Begrotingscommissie

• Commissie begrotingscontrole

• Commissie vrijheden en rechten van de burger,

justitie en binnenlandse zaken

• Economische en Monetaire Commissie

• Commissie juridische zaken en interne markt

• Commissie industrie, externe handel, onderzoek

en energie

• Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

• Commissie milieubeheer, volksgezondheid

en consumentenbeleid

• Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

• Commissie visserij

• Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme

• Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport

• Commissie ontwikkelingssamenwerking

• Commissie constitutionele zaken

• Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen

• Commissie verzoekschriften

bestaat uit 626 afgevaardigden uit alle 15 lidstaten van de EU. In overleg met de Raad van Ministers stelt
het wetten vast die talrijke aspecten van ons dagelijks leven beïnvloeden. Elk parlementslid is actief betrokken bij
het werk van commissies waar het beleid geformuleerd wordt en waar de wetgevingsvoorstellen van de Europese
Commissie geamendeerd worden.  Deze commissies behandelen vraagstukken die ons allemaal op vele manieren
raken. De leden van de Fractie van de Partij van de Europese Sociaaldemocraten zijn vertegenwoordigd in alle
parlementaire commissies:

Onze leden spelen een belangrijke rol bij het werk van de Interparlementaire Delegaties die geregeld leden van
andere parlementen uit toekomstige EU-lidstaten of andere regio’s van de wereld ontmoeten. Dergelijke
bijeenkomsten zijn uiterst belangrijk om de stem van het Europees Parlement te laten horen op het gebied van
zaken als handel, mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking.



Landbouw 
De Fractie zag erop toe dat  de hervorming van het stelsel doorzichtig zou zijn, dat het zou leiden tot een
brede ontkoppeling van steun en productie en dat het aandringt op : 

• ondersteuning van de boeren bij hun rol als toezichthouders van platteland en natuurlijke habitats;
• het voorkomen van ontvolking;
• ondersteuning van de structurele ontwikkeling van plattelandsgebieden;
• bescherming van de werkgelegenheid.

Deze doeleinden zijn in het bijzonder belangrijk gezien de delicate situatie van de wereldmarkten. Tegelijkertijd
moet aandacht geschonken worden aan de beperking van negatieve effecten op de ontwikkelingslanden en
moeten we ervoor zorgen dat het voedsel dat we eten, veilig is.

Enkele voorbeelden  
van successen van de Parlementaire Fractie van de Partij van de Europese

Sociaaldemocraten (de PES-Fractie) op verschillende werkterreinen:

Economie/Groei 
De PES-Fractie slaagde er tijdens haar politieke werk in het Europees Parlement in de volgende
politieke prioriteiten om te zetten in concrete prestaties:

• strak toezicht op de succesvolle invoering van de eurobankbiljetten en -munten, met inbegrip van
een proactief en doorzichtig monetair beleid voor de Europese Centrale Bank;

• ontwikkeling van de monetaire beleidsstrategie van de ECB in de richting van niet alleen een
succesvolle prijsstabiliteit, maar ook concrete strategieën voor een duurzame groei en werk-
gelegenheid;

• bevordering van een meer rationele en flexibele interpretatie van het Stabiliteits- en Groeipact, met
inbegrip van de erkenning van structurele hervormingen en initiatieven voor openbare en particuliere
investeringen;

• ontwikkeling van een structuur voor een internationaal monetair systeem gericht op een meer
gereguleerd beheer van globale financiële diensten;

• verdere harmonisering van het EU-mededingingsbeleid, met inbegrip van een sterkere rol voor de
Europese Commissie om concurrentieverstoringen te bestrijden, en meer betrokkenheid van
de vakbonden bij het beleid inzake de beheersing van herstructureringen en fusies;

• bevordering van openbare en particuliere investeringen via partnerships tussen overheid en
particulieren op de gebieden van onderwijs en opleiding, permanente educatie, onderzoek,
milieuvriendelijke productie, informatie en geavanceerde technologieën, telecommunicatie, energie
en vervoersnetwerken;

• verzachting van de schadelijke ‘belastingconcurrentie’ die de gemeenschappelijke markt verstoort,
alsook een grotere onderlinge afstemming van de belastingstelsels in heel Europa;

• meer openheid in Europa’s economische coördinatieproces, met regelmatige en directe
betrokkenheid van het Europees Parlement.

Werkgelegenheid/Sociaal 
Dit terrein was altijd al een essentieel onderdeel van ons werk. De Fractie heeft op
EU-niveau bijgedragen tot een overeenkomst inzake fundamentele arbeidsnormen en
een groter bewustzijn onder bedrijven van hun sociale verantwoordelijkheden. Dankzij
voortdurende druk van onze Fractie zijn er nu meer maatregelen ter bescherming van
de gezondheid en veiligheid op het werk, inclusief beperkingen op de arbeidstijd.



Milieu/Consumentenbescherming 
De staat van dienst van de sociaaldemocratische Europarlementariërs getuigt overduidelijk
van onze toewijding aan een gezond milieu. Resultaat: de verpakkingen van sigaretten en
andere tabaksproducten bevatten nu geïllustreerde gezondheidswaarschuwingen; er is een
Europees verbod op dierproeven en de handel in op dieren geteste producten; tijdens
de Wereldtop voor Duurzame Ontwikkeling hebben wij aangedrongen op duidelijke
milieudoelen en -actie en op de implementatie van het Protocol van Kyoto dat
ozonbedreigende gassen moest elimineren; de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid is
onafhankelijk en open in haar werk. Op het gebied van consumentenbescherming steunde
de Fractie het verbod op gevaarlijke chemische stoffen in kinderspeelgoed en zette ze zich
in voor sterkere voedselveiligheidsmaatregelen.

Gelijke kansen 
De socialistische leden van het Europees Parlement behoorden tot de voorhoede van de
beweging die streefde naar opname van een antidiscriminatieclausule in de Europese
verdragen. De EU bezit nu de bevoegdheid om passende maatregelen te nemen om
discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging,
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te bestrijden. Dit is het natuurlijke vervolg op de
traditie binnen de Socialistische Fractie in het verdedigen van gelijke kansen voor vrouwen
(vooral op het werk) en het garanderen van het recht op ouderschapsverlof voor alle ouders.
Bovendien drong de Fractie recentelijk nog aan op volledige implementatie van de richtlijn die
zwangere vrouwen op de werkplek beschermt.

Buitenlandse zaken
Socialisten zijn van nature internationalisten. Wij steunen actief alle maatregelen die de EU meer gewicht geven bij
internationale aangelegenheden en die haar waarden, mensenrechten en veiligheid overal ter wereld promoten. De Fractie is van
mening dat de Europese initiatieven gebaseerd moeten zijn op een breed concept van veiligheid dat steunt op samenwerking
en op duurzame en democratische veiligheid. Openheid en verantwoordingsplicht zullen in de toekomst de sleutel tot deze
zaken vormen. Op dit gebied zijn onze successen tot nu toe, o.a.:

• vorming van het Stabiliteitspact voor de Balkan en overeenkomsten met de Balkanlanden om hun stabiliteit te bevorderen en
hen nader bij de EU te brengen (als gevolg hiervan vroeg Kroatië onlangs het EU-lidmaatschap aan);

• versterking van de betrekkingen van de EU met de Middellandse-Zeelanden, door bevordering van het proces van Barcelona
en bevordering van de sociale, politieke en economische ontwikkeling in alle Middellandse-Zeelanden;

• ontwikkeling van een nieuwe strategie voor het Bredere Europa, waarbij alle buurlanden van de uitgebreide EU betrokken
worden, om nieuwe economische, sociale en politieke verschillen te vermijden;

• voortdurende steun voor mensenrechten in de door het Parlement aangenomen resoluties en toewijzing van gelden in de
begroting van de EU voor de bevordering van mensenrechten. 

Uitbreiding van de EU 
De PES-Fractie was vanaf het begin overtuigd voorstander van en blijft zich actief inzetten voor
de eenwording van Europa. De PES-Fractie is verantwoordelijk voor de lancering van het Willy
Brandt Programma (naar de voormalige Duitse Kanselier die de Nobelprijs voor de Vrede
ontving voor zijn beleid jegens Oost-Europa). Dit programma ziet toe op nauwe samenwerking
met de partijen in de landen die in 2004 tot de EU zullen toetreden, alsook op een bilaterale
informatiestroom van en naar deze landen. De leden van de Fractie wonen geregeld
evenementen in de toetredingslanden bij en stagiairs uit deze landen krijgen de gelegenheid
praktische werkervaring op te doen op het secretariaat van de Fractie. Het doel hiervan is vanaf
2004 een soepele integratie van de toekomstige parlementsleden in de Fractie te garanderen
en de waarnemers uit de toetredingslanden, die sinds mei 2003 in het Parlement gekomen zijn,
voor te stellen en  te ondersteunen.



Vrijheid/Veiligheid/Justitie 
Één van de topprioriteiten van de Fractie is het toezien op naleving van de fundamentele rechten en vrijheden. Hiertoe steunen wij de
opname van het Handvest van de grondrechten in de Verdragen en meer rechten voor de Europese burgers. Andere prioriteiten zijn:

• strijd tegen alle vormen van discriminatie;
• vrijheid van verkeer voor alle burgers binnen de EU;
• een gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid;
• behoud van een evenwicht tussen veiligheid en het verdedigen van de rechten van de burgers,

inclusief de bescherming van persoonlijke gegevens. 

Verworvenheden van de Fractie op het gebied van vrijheid en justitie:
• grotere openheid en doorzichtigheid in de toegang van het publiek tot documenten;
• invoering, toepassing en begeleiding van regels voor gegevensbescherming in de Europese organen en instellingen;
• bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat dankzij een duidelijker definitie van overtredingen, een bredere reikwijdte van

verergerende omstandigheden voor racistische overtredingen en sterkere voorzieningen tegen racisme op het Internet;
• de vorming van de Eurojust – Judiciële coördinatie-eenheid, bedoeld om de coördinatie van onderzoeken en vervolgingen dankzij

samenwerking tussen de nationale autoriteiten te verbeteren;
• bestrijding van terrorisme dankzij de formulering van een gemeenschappelijke definitie van terrorisme en de totstandbrenging van

geharmoniseerde sancties – een belangrijke stap vooruit in de richting van een gemeenschappelijke anti-terrorismestructuur voor de
hele EU;

• ontwikkeling van een Europees Aanhoudingsmandaat, dat de noodzaak van uitwijzing vermindert daar beslissingen in de hele EU
over en weer zullen worden erkend;

• recht van meer categorieën personen op gezinshereniging, verbeterde status en rechten voor mensen die hier al lange tijd wonen,
beter afgestemde regels inzake verblijfsvergunningen voor werknemers in loondienst of zelfstandigen, alsook de formulering van een
duidelijker definitie, objectieve criteria en mechanismen voor de vaststelling welke lidstaat verantwoordelijk is voor een asielaanvraag. 

Bovendien is de Fractie van mening dat Europol onderworpen zou moeten worden aan de democratische controle van het Europees
Parlement, dat zijn gegevens beter beschermd zouden moeten worden en dat Europol betere middelen zou moeten krijgen om de
georganiseerde misdaad en het terrorisme te bestrijden.

Vervoer 
De grote uitdaging van vervoersbeleid is de totstandkoming van een evenwicht tussen de behoefte
aan mobiliteit enerzijds en hoge veiligheidsnormen en milieubescherming anderzijds.  Wij hebben
meegewerkt aan de totstandbrenging van de richtlijn inzake maritieme veiligheid en de bevordering
van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de zeevaart. Ook steunen wij de veiligheid van
voetgangers en weggebruikers door controles op de arbeidstijden in de vervoerssector en
versterkte Europese regels inzake de begrenzing van het alcoholniveau in het bloed van
automobilisten. De Socialistische Fractie steunde de oprichting van een Europees Bureau voor
Spoorwegveiligheid en een Europees netwerk voor goederenvervoer per spoor, evenals een grotere
interoperabiliteit tussen nationale spoorwegnetwerken. En voor het vliegvervoer heeft de Fractie
zonder aflaten aangedrongen op grotere vliegveiligheid, bescherming van de rechten van
vliegtuigpassagiers en de vorming van één Europees luchtruim, met één luchtverkeerscontrole.
Bovendien hebben wij aangedrongen op de ontwikkeling van een ecopuntensysteem om
verkeersopstoppingen te beperken, en tot slot hebben wij de belangen van alle consumenten
verdedigd in de Postdienstenrichtlijn.

Contactadressen

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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... u en uw zorgen komen voor ons
op de eerste plaats


