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Sammen
sætter vi
Europa i
arbejde

De Europæiske Socialdemokraters Gruppe
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SAMMEN SÆTTER VI EUROPA I ARBEJDE

Socialdemokrater og socialister fra de 15 lande i
Den Europæiske Union har i Europa-Parlamentet
arbejdet sammen for at sikre arbejdspladser og
for at skabe flere og bedre stillinger, fremme et
renere miljø, sikre stabilitet i Europa og skabe
fred i verden. Socialdemokratiske og socialistiske
medlemmer fra alle 10 nye medlemslande bliver
fra den 1. maj 2004 medlemmer af De
Europæiske Socialdemokraters Gruppe i Europa-
Parlamentet. Sammen vil vi arbejde for at danne
et stærkt, socialt Europa, som skaber sikkerhed
for sit folk. 

Sammen vil vi arbejde for at sikre
arbejdspladserne og for at skabe flere og bedre
stillinger.

Sammen vil vi arbejde for at opretholde den
europæiske sociale model og vores sociale
sikkerhedssystem, som vi samtidig vil forbedre, så
disse kommer til at leve op til kravene af i dag.

Sammen vil vi sørge for, at kvinder og mænd får
en lige behandling i alle situationer og på alle
niveauer.

Sammen vil vi skabe mere velstand og
modernisere vores økonomier, samtidig med at vi
vil garantere adgang for alle til en kvalitetsservice
på ethvert plan.

Sammen vil vi sikre kontrol af ubegrænset og
ureglementeret immigration, samtidig med at vi
udviser menneskelig værdighed og respekterer
de grundlæggende civile rettigheder.

Sammen kræver vi en god balance mellem
økonomi og miljø - vi prioriterer bæredygtig
udvikling og vækst.

Sammen vil vi forbedre forbrugerbeskyttelsen.

Sammen vil vi arbejde for fred og

konfliktforebyggelse - i Europa såvel som i hele
verden.

Sammen vil vi sikre respekt for fundamentale
humanitære rettigheder og borgerrettigheder,
såvel inden for som uden for Den Europæiske
Union.

Sammen vil vi sørge for, at udvidelsen af Den
Europæiske Union med 10 nye lande bliver en
succes og en reel garanti for stabilitet i Europa.
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