
DE EUROPEISKA SOCIALDEMOKRATERNAS

PARLAMENTSGRUPP

har med högsta prioritet engagerat sig för att det framtida utvidgade Europa ska fungera effektivt från 2004.
Därför tog man en ledande roll i det arbete som Europeiska konventet utför genom att ta fram en konstitution
för Europa och ta fram förslag till en mycket nödvändig reform av EU:s institutioner. Konventet består bl.a. av
ledamöter från Europaparlamentet och nationella parlament, regeringsrepresentanter, Europeiska kommissionen
och offentligheten, som framgångsrikt slutfördes den 10/7 2003.

ESP-gruppen bildar ofta allianser med andra grupper i Europaparlamentet för att framgångsrikt kunna driva sin
politik. Det är på så sätt vi säkerställer att sysselsättningsaspekterna och de sociala aspekterna inkluderas i den
ekonomiska politiken och bidrar till att främja en sundare och mer hållbar miljö. ESP-gruppen fortsätter även att
främja uppbyggnaden av ett europeiskt område grundat på fred, frihet, säkerhet och rättvisa. Gruppen hade en
central roll i utarbetandet av stadgan om de grundläggande rättigheterna som garanterar alla europeiska
medborgare civila, politiska och sociala rättigheter. 

består av 626 representanter från EU:s alla 15 medlemsstater. I förhandlingar med Ministerrådet godkänner
Europaparlamentet lagar som påverkar många delar av våra dagliga liv. Eftersom parlamentet regelbundet väljs
om kan dess ledamöter naturligt hålla sig uppdaterade med åsikterna, önskningarna och funderingarna hos
människorna i EU. Varje ledamot är aktivt engagerad i utskottsarbetet som utformar politik och ändrar lagförs-
lag från Europeiska kommissionen. Dessa utskott arbetar med frågor som påverkar oss alla på många sätt.
Ledamöter från den socialdemokratiska gruppen är engagerade i alla parlamentets utskott:

Våra ledamöter uträttar ett viktigt arbete i de interparlamentära delegationer som regelbundet träffar ledamö-
ter från andra parlament från framtida EU-medlemsstater eller andra regioner i världen. Dessa möten är vikti-
ga för att göra Europaparlamentets röst hörd i frågor som handel, mänskliga rättigheter och utveckling.

Europeiska unionen

• Utrikesfrågor, mänskliga rättigheter,

gemensam säkerhets- och försvarspolitik

• Budget

• Budgetkontroll

• Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

och inrikes frågor

• Ekonomi och valutafrågor

• Rättsliga frågor och den inre marknaden

• Industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi

• Sysselsättning och sociala frågor

• Miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

• Jordbruk och landsbygdens utveckling

• Fiske

• Regionalpolitik, transport och turism

• Kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media och idrott

• Utveckling och samarbete

• Konstitutionella frågor

• Kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

• Utskottet för framställningar

handlar om att uppnå mer genom att arbeta tillsammans i stället för att agera
självständigt som enskilda nationer. 375 miljoner människor i 15 medlemsstater – snart
450 miljoner i 25 stater – som agerar tillsammans har ett betydande inflytande på
omvärlden. I takt med att dessa människors dagliga liv blir allt mer sammankopplade
måste beslut om frågor som miljön och ekonomin fattas på EU-nivå för att få någon
betydelse. Beslut på EU-nivå tas av Europaparlamentet vars medlemmar väljs direkt av
Europas medborgare vart femte år och av medlemsstaternas regeringschefer och
ministrar vid deras möten i Ministerrådet.

Europaparlamentet 

Den socialdemokratiska gruppen 



Jordbruk 
Gruppen har säkerställt att det reformerade systemet blir öppet, att stödet till produktionen frikopplas
från direkta betalningar samt att systemet inriktas på följande: 

• Stödja bönderna i deras roll som vårdare av våra landsbygds- och vildmarksområden.
• Förhindra avfolkning.
• Stödja strukturell utveckling i landbygdsområden.
• Säkra sysselsättningen.

Dessa mål är särskilt viktiga mot bakgrund av den svåra situationen på världsmarknaden. Reformen
syftar även till att minska de negativa effekterna på utvecklingsländerna och säkerställa att maten vi äter
är säker.

Exempel på sådant 
som De europeiska Socialdemokraternas parlamentsgrupp (ESP-gruppen)

har åstadkommit på flera arbetsområden: 

Ekonomi/tillväxt 
ESP-gruppen omvandlade sitt politiska arbete i Europaparlamentet till följande politiska prioriteringar
till konkreta insatser: 

• Nära övervakning av att införandet av eurosedlar och euromynt sker framgångsrikt och att ECB:s
monetära politik är framsynt och öppen.

• Utarbetande av en strategi för ECB:s monetära politik som inte bara inriktas mot en framgångsrik
prisstabilitet, utan även konkreta strategier för hållbar tillväxt och sysselsättning. 

• Främjande av en mer rationell och flexibel tolkning av stabilitets- och tillväxtpakten inklusive
erkännandet av strukturella reformer samt allmänna och privata investeringsinitiativ.

• Utarbetande av en struktur för ett internationellt monetärt system som är inriktad på en mer
reglerad hantering av globala finansieringstjänster.

• Ytterligare harmonisering av EU:s konkurrenspolitik, inklusive stärkandet av Europeiska
kommissionens roll för att motarbeta konkurrensstörningar samt att fackförbunden engageras
mer i den politik som rör omstrukturering och sammanslagning. 

• Främjande av offentliga och privata investeringar genom offentlig-privata partnerskap på
områdena allmän och yrkesinriktad utbildning, livslångt lärande, forskning, miljövänlig
framställning, informationsteknologi och högteknologi, nätverk för telekommunikation, energi och
transport. 

• Minskning av den skadliga skattekonkurrens som har en störande inverkan på den inre
marknaden samt ökad europeisk samordning av skatter.

• Större öppenhet beträffande Europas ekonomiska samordningsprocess genom ett regelbundet
och direkt engagemang av Europaparlamentet.

Sysselsättning/sociala frågor 
Det här området har alltid varit en central del av vårt arbete. Gruppen var tongivande
när det gällde att nå en överenskommelse på EU-nivå om grundläggande
arbetsstandarder och att öka företagens medvetenhet om deras sociala ansvar. Tack
vare fortsatta påtryckningar från vår grupp har det tillkommit fler åtgärder som
säkerställer skydd för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, inklusive begränsningar
av arbetstiden.



Miljö- och konsumentskydd 
De socialdemokratiska parlamentsledamöternas insatser hittills är ett tydligt bevis på vårt
engagemang för en god miljö. Detta har bl.a. lett till att det införts hälsovarningar på
cigarettpaket och andra tobaksprodukter och att det inrättats ett förbud i hela Europa
mot testning och marknadsföring av produkter som testats på djur. Vid världstoppmötet
för en hållbar utveckling uppmanade gruppen till tydliga miljömål och åtgärder samt
implementeringen av Kyoto-protokollet för att minska växthusutsläppen och säkerställde
att den europeiska livsmedelsmyndigheten är oberoende och öppen i sitt arbete. I frågan
om kundskydd stödde gruppen förbudet mot farliga kemikalier i leksaker och främjade
bättre åtgärder för livsmedelssäkerhet.

Lika möjligheter 
Socialdemokratiska parlamentsledamöter var pådrivande när det gällde att inkludera en anti-
diskrimineringsklausul i de europeiska fördragen. EU har nu befogenhet att vidta lämpliga
rättigheter för att bekämpa diskriminering som grundar sig på kön, ras eller etniskt ursprung,
religion eller trosuppfattning, handikapp, ålder eller sexuell läggning. Detta har skett efter
starka insatser från den socialdemokratiska gruppen för att säkra lika möjligheter för kvinnor
(i synnerhet på arbetsplatsen) och säkerställa rättigheter till föräldraledighet för alla föräldrar.
Gruppen krävde även nyligen att direktivet om att skydda gravida kvinnor på arbetsplatsen
skulle implementeras helt och hållet.

Utrikesfrågor 
Socialdemokrater är av naturen internationalister. Vi stöder aktivt åtgärder för att ge EU större tyngd i internationella frågor
för att främja dess värden, mänskliga rättigheter och säkerhet över världen. Gruppen anser att europeiska initiativ bör
baseras på en bred säkerhetsprincip som grundar sig på samarbete samt hållbar och demokratisk säkerhet. I framtiden
kommer öppenhet och ansvarsskyldighet att vara avgörande på detta område. Några av våra lyckade insatser på det här
området hittills är följande:

• Skapandet av stabilitetspakten för Balkan och avtalen med Balkanländerna för att främja stabilitet och föra dessa
länder närmare EU (som ett resultat av detta ansökte Kroatien nyligen om EU-medlemskap).

• Stärkandet av EU:s relationer med Medelhavsländerna genom att främja Barcelona-processen och gynna social,
politisk och ekonomisk utveckling i alla Medelhavsländer.

• Utvecklingen av en ny strategi för ett större Europa där alla länder som gränsar till det utvidgade EU ingår så att nya
ekonomiska, sociala och politiska skillnader undviks.

• Fortsatt stöd för de mänskliga rättigheterna i de resolutioner som antagits av parlamentet och inbegripande av
finansiering för främjandet av de mänskliga rättigheterna i EU:s budget. 

Utvidgningen av EU 
Gruppen har från starten aktivt stött utvidgningsprocessen och återföreningen av Europa.
ESP-gruppen har lanserat Willy Brandt-programmet (som fått sitt namn efter den tyske
förbundskansler som vann Nobels fredspris för sin Östeuropapolitik). Genom programmet
säkerställs ett nära samarbete med systerpartier i de länder som ska bli medlemmar i EU
2004 och ett ömsesidigt utbyte av information med dessa länder. Gruppens ledamöter
deltar regelbundet vid evenemang i kandidatländerna och praktikanter från dessa länder
har möjlighet att skaffa praktisk arbetslivserfarenhet i gruppens sekretariat. Syftet är att
säkerställa att de framtida parlamentsledamöterna och deras personal integreras på ett
smidigt sätt i gruppens struktur fr.o.m. sommaren 2004 samt att utbilda och stödja
observatörerna som kom till Parlamentet i maj 2003.



Frihet/säkerhet/rättvisa 
En av gruppens viktigaste prioriteringar är att garantera att de grundläggande fri- och rättigheterna respekteras. Därför stöder
vi införlivandet av stadgan om de grundläggande rättigheterna i fördragen samt fler rättigheter kopplade till europeiskt
medborgarskap. Andra högt prioriterade områden är bl.a. följande:

• Kampen mot all form av diskriminering.
• Rörelsefrihet inom EU för alla medborgare.
• En gemensam asyl- och invandringspolitik.
• Att upprätthålla en balans mellan säkerhet och medborgerliga rättigheter, bland annat skydd av personuppgifter. 

Exempel på vad gruppen har uppnått på områdena frihet och rättvisa:
• Ökad öppenhet och insyn i offentlig tillgång till dokument.
• Införandet, tillämpningen och övervakningen av regler om informationsskydd i EU-organ och institutioner.
• Bekämpningen av rasism och främlingsfientlighet genom tydligare definitioner av brott, större omfattning försvårande

omständigheter för rasistbrott och stärkta åtgärder mot rasism på Internet.
• Skapandet av Eurojust – en juridisk samordningsenhet för att förbättra samordningen av undersökningar och åtal genom

samarbete mellan nationella myndigheter. 
• Bekämpningen av terrorism genom att upprätta en gemensam definition av terrorism och harmonisering av sanktioner –

ett viktigt steg mot utformningen av ett gemensamt EU-system mot terrorism.
• Skapandet av en europeisk arresteringsorder så att behovet av utlämnande försvinner eftersom beslut erkänns ömsesidigt

i hela EU.
• Möjliggörandet för fler människor att få rätt till familjeåterförening, förbättrad status och rättigheter för långvarigt bosatta

medborgare, ökad harmonisering av regler som täcker uppehållstillstånd för dem som har avlönat arbete och egna
företagare samt utarbetandet av en tydligare definition, objektiva kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat
som är ansvarig för en asylansökan. 

Vidare anser gruppen att Europol bör bli föremål för Europaparlamentets demokratiska kontroll, att det ska finnas ett starkare
informationsskydd samt bättre förutsättningar för Europol att bekämpa organiserad brottslighet och terrorism.

Transport 
Centralt för vårt arbete på det här området är att skydda människorna och miljön. Vi har varit
aktiva när det gäller att utforma direktivet om sjöfartssäkerhet och att främja Byrån för
sjösäkerhet. Vi stöder även säkerheten för fotgängare på vägar genom kontroller av arbetstid
inom transportsektorn och stärkta europeiska regler om gränser för alkoholhalter i blodet hos
förare. Den socialdemokratiska gruppen har främjat inrättandet av en europeisk järnvägsbyrå
och ett europeiskt järnvägsnät för godstransporter samt en större interoperabilitet mellan
nationella järnvägsnätverk. När det gäller flygresor har gruppen varit orubblig i sin förespråkan av
ökad flygsäkerhet, flygpassagerarnas rättigheter och skapandet av ett enda europeiskt luftrum
eller kontrollområde för flygtrafik. Dessutom krävde vi att ett system med ekopoäng för att
minska trafikstockningar skulle utvecklas och vi har dessutom arbetat för att försvara alla
konsumenters rättigheter i direktivet om posttjänster.

Kontakter

... vi sätter dig och dina intressen främst

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)
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