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Antaget vid ESPs partiordförandemöte den 21 juni 2007
ESP – Europeiska Socialdemokraters Parti– har nu tagit täten för att forma och påverka EUs
politik för 2008, med en ny vision om ett nytt socialt Europa och med en ambitiös klimatpolitik,
precis som ESP tidigare bestämt på sin kongress i december 2006. Vi är övertygade om att
framtiden för EU, från idag till Europaparlamentsvalet 2009, går via nya progressiva reformer för
välfärd, miljö och ekonomisk utveckling. Det är därför viktigt att få till ett nytt fördrag för att EU ska
kunna få chansen att bli mer öppet, demokratiskt, socialt, transparent och effektivt.
Under år 2008 kommer ESP att fortsätta med att utveckla och fördjupa den nuvarande EUagendan, för att ytterligare förbättra politiken för att främja välfärd, jämlikhet och solidaritet.
Hit hör områden som jobb och ekonomisk tillväxt, en gemensam agenda för energi och
klimatförändringar, rätten till barnomsorg för alla, kampen mot diskriminering på arbetet, hög
kvalité och delaktighet inom utbildningssystemet, kampen mot människohandel och våld mot
kvinnor, arbete under justa villkor för alla, främjandet av social och sammanhållning inom EU,
samt stärkandet av en europeisk social modell.
Dessa prioriteringar vill vi göra under 2008, inom ramen för en transparent och dynamisk politisk
process som ska genomsyra alla politiska nivåer: från EU-nivån till det nationella och regionala
styret.
Välfärd, solidaritet och jämlikhet
ESP:s handlingsprogram för 2008 är en tydlig möjlighet att gå från ord till handling och skapa en
historisk avstamp för att ta itu med Europas ekonomiska, sociala och miljöutmaningar.
Den globala uppvärmningen är ett av de största hoten mot världen idag. EU som representerar
en stor grupp industriländer, vill gå i täten för att ta itu med klimatförändringarna, vilket bland
annat resulterade i mars 2007 i antagandet av en uppmuntrande energistrategi. De internationella
förhandlingar som kommer i gång i slutet av 2007, är en historisk möjlighet att stärka globala
åtaganden och den politiska viljan att komma fram till gemensamma lösningar. EU ska förbli i
täten i dessa ansträngningar för att skapa internationella ramar för att kunna bekämpa
klimatförändringarna även när Kyotoprotokollet löper ut.
EU måste också på internationell nivå fokusera sina ansträngningar för att främja effektiv
multilateralism, med ett starkt FN som bas, särskilt i konfliktområden där EU nu deltar i
fredsbevarande operationer, som Afghanistan och Libanon. Inom FN-arbetet är det också av vikt
att utarbeta en strategi för UNAC i kampen mot terrorismen, återlansera Doha-rundan, uppnå
åtagandena när det gäller milleniemålen, ta täten i ansträngningarna för fred och dialog i

Mellanöstern genom att arrangera en internationell fredskonferens samt främja en progressiv
agenda för EU-Medelhavsområdets relationer med de latinamerikanska länderna.
I en globaliserad värld, där osäkerhet och otrygghet har blivit allt mer närvarande, är frågan om
rätten till trygghet allt mer angelägen för Europas invånare. Europas socialdemokrater har en
skyldighet att ta detta på allvar för att kunna kämpa för trygghet i alla dess olika aspekter, såväl
fysisk, ekonomisk och social trygghet.
EU står nu inför tydliga och ekonomiska utmaningar. 2008 är det 10-årsjubileum för EMU, som
bidragit till ökad önskvärd stabilitet på den inre marknaden, särskilt i eurozonen. Under denna tid
har också viktiga politiska frågor blivit tydligare på agendan tack vare EMU, exempelvis
investeringsgraden, tillståndet i de offentliga finanserna samt fördelningspolitiken.
Lissabonstrategin är en tydlig och viktig strategi för att göra EU till den mest konkurrenskraftiga
och dynamiska kunskapsbaserade ekonomierna i världen. I strategin lyfts vikten av en hållbar
utveckling fram som ska leda till bättre arbeten, miljö och social sammanhållning. I mars 2007
uppmärksammade europeiska rådet att man inom Lissabonstrategin måste ta större hänsyn till de
sociala aspekterna. I detta sammanhang är det viktigt att ESP nu fortsätter att utveckla de
politiska målen inom ramen för Lissabonstrategin, för att kunna fortsätta bygget av det sociala
Europa. De central- och östeuropeiska medlemsstaterna måste fullt ut stödja Lissabonstrategins
mål. Såväl EMU som Lissabonstrategin ska bidra till att stärka det sociala Europa, för att kunna
garantera välstånd och framsteg genom europeisk samverkan. Vidare måste såväl lokala och
regionala myndigheter vara beredda att genomföra Lissabonstrategin eftersom deras medverkan
är nödvändig för att målen i Lissabonstrategin ska kunna genomföras.
I detta sammanhang bör lyftas fram att EU:s inre marknad tydligt har bidragit till Europas
ekonomiska styrka, i skapandet av cirka 2,75 miljoner nya jobb och 225 miljarder euro (2 025
miljarder SEK) i ekonomisk framgång för EU:s medlemsländer under de senaste 20 åren. Under
denna tid har ESP drivit på för att garantera att frukterna från den inre marknaden också kommer
Europas medborgare och företag till del. ESP tror på en social marknadsekonomi inom ett
gemensamt definierat ramverk till gagn för EU:s medborgare och ESP vill inte ha ett EU där
marknaden sätts före människan.
Finansmarknadernas bidrag till att uppfylla Lissabonkriterierna är en fråga som nyligen gjort entré
i den politiska debatten. Under det senaste decenniet har finansmarknaderna utvecklats i en
imponerande takt, inte minst när det gäller aktie-och hedgefondernas betydelse för ekonomin.
Vissa enskilda aktie- och hedgefonder har på en kort tid fått stort ekonomiskt inflytande och
kunnat flytta stora mängder av kapital, med stora effekter på länders såväl ekonomi som
arbetslöshet. Enskilda transaktioner stod för över ¼ av alla fusioner och förvärv i USA och EU
under år 2005. Det finns ett allt större intresse runt om i Europa för vilken effekt dessa fonder har
när det gäller långsiktiga investeringar i företag, jobbskapande, möjlighet till vidareutbildning för
de anställda och övriga arbetsvillkor. ESP har publicerat rapporten ”Hedge och aktiefonder - en
kritisk analys” som understryker dessa oroande effekter och möjliga påverkan för uppfyllelsen av
målen i Lissabonstrategin.
Vissa hedge- och aktiefonder har sitt säte i skatteparadis, vilka också i sig ger en anledning till
uppmärksamhet: det är nu beräknat att cirka 11,5 triljoner USD är ”undangömda” på detta sätt,

vilket är mer än det bistånd FN behöver för att uppfylla milleniemålen. Kraven på Internationella
Valutafonden ökar nu att överväga en handlingsplan för hanteringen av informationsutbyte när
det gäller skattefrågor, banksekretess och automatisk rapportering av information. Det är tydligt
att EU:s beslutsfattare noggrannare bör granska vissa aktie- och hedgefonders agerande. Under
G8-mötet i år uppmärksammades denna fråga på initiativ av det tyska ordförandeskapet. Det är
nödvändigt att såväl EU som dess medlemsstater utvecklar strategier för att tillförsäkra sig om
hållbar utveckling för såväl Europas företag som arbetstagare, så att dessa inte blir sårbara för
finansmarknadernas kortsiktiga vinstintressen.
Att lyckas med en bra migrationspolitiken samtidigt som den illegala invandringen och dess
orsaker bekämpas, är en annan viktig utmaning för våra samhällen. EU har därför utifrån de
grundläggande rättigheterna när det gäller migration, utvecklat en gemensam strategi för ett
starkare samarbete inom det rättsliga området. ESP:s ståndpunkt är att mångfald och tolerans
ska vara gällande grundläggande värderingar för Europa, och kommer att arbeta för en europeisk
migrationsstrategi som bygger på solidaritet mellan medlemsstaterna och som tar hänsyn såväl
till Europas invånare som till de icke-europeiska migranterna.
Ett av de grundläggande verktygen för att kunna utföra Europas politiska ambitioner och möjlighet
att möta gemensamma utmaningarna, är EU:s budget. Europeiska rådet bjöd i december 2005 in
EU-kommissionen för att genomföra en fördjupad översyn av EU:s alla utgifter och inkomster
fram till diskussionerna om EU:s budget 2008. Det är viktigt för ESP att delta i den debatten,
eftersom diskussionerna om EU:s budget är viktig för de politiska prioriteringarna när det gäller
EU:s hantering av framtidens utmaningar.
Med utgångspunkt i dessa ambitioner och åtaganden, vill nu ESP sätta upp följande prioriteringar
för EU-riktlinjerna för 2008:
1. EU ska arbeta för att upprätta full transparens och insyn – i synnerhet när det gäller
hedge- och aktiefonderna på finansmarknaderna1. Detta för att garantera arbetarnas
rättigheter i enlighet med målen i Lissabonstrategin och för att säkra framtiden för Europas
välfärdsstater. En effektiv och transparent finansmarknad inklusive effektiv finansiering av
långsiktiga investeringar, är nödvändigt för att skapa hållbar utveckling för Europas företag
och dess arbetstagare. EU ska också ta initiativ till att etablera en internationell
arbetsgrupp för att utreda denna fråga grundligare och komma med förslag på relevanta
rekommendationer till politiska förbättringar2.
2. EU och dess medlemsstater ska med en gemensam röst gå i täten globalt i internationella
förhandlingar om ett nytt internationellt ramverk för miljöfrågor efter Kyoto 2012. Med en
gemensam röst ska EU driva en minskning av utsläppen av växthusgaser med 30 % fram
till år 2020.
3. Lissabonstrategins riktlinjer ska gås igenom på nytt och uppmärksammas: nyttan av
gemensamma och koordinerade investeringar i Lissabonmålen runt om i EU; kampen mot
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social dumping; målet om full sysselsättning och bra arbetsvillkor med särskilt fokus på
kampen för jämställdhet; behovet av territoriell sammanhållning samt behovet av att skapa
ett system för det livslånga lärandet för alla, inklusive rätten till förskola; och ett mål om att
3% av BNI ska användas för forskning och utveckling.
4. Omarbetningen av strategin för den inre marknaden ska ha som sitt främsta mål att
förbättra för Europas konsumenter, för att garantera rimliga priser och tillgänglighet på
konsumtionsvaror, inklusive energi. Det är viktigt att aktörerna på den inre marknaden
visar stor respekt för den europeiska sociala modellen, speciellt gentemot den offentliga
sektorn och medborgarnas intressen.
5. EU måste komma överens om en hållbar och effektiv policy på migrationsområdet. EU har
ett stort ansvar när det gäller att garantera social, ekonomisk, kulturell och politisk
integration av invandrare, såväl som ett stort ansvar att kämpa mot människohandel.
Detta för att främja social sammanhållning och ekonomisk utveckling.
6. EU måste också på nytt komma överens om en ny genomgång och reformering av
budgeten – som inkluderar samtliga utgiftsområden – grundat på den politiska ambitionen
att bygga ett nytt socialt Europa, stärka Europas medlemsstater i en inbördes dynamik när
det gäller social rättvisa, hållbar ekonomisk utveckling, kampen mot globala hot inklusive
klimatförändringarna och uppnå det globala målet om hållbar utveckling och rätten till
arbete under justa villkor för alla.

