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danmarks interesser og værdier varetages bedst gennem et stærkt europæisk samarbejde. I 
fire årtier har eU-samarbejdet både været fredens projekt, og har samtidig bidraget til at skabe 
velstand og arbejdspladser her i danmark. Vi skal fra dansk side fortsat aktivt påvirke eU- 
samarbejdet, så det både bliver mere effektivt og forpligtende, og så europa bliver endnu  
bedre til at varetage vores interesser globalt.

sammen med socialdemokrater i resten af europa har vi gennem 40 år kæmpet for et eU- 
samarbejde, som er mere end en ”handelsklub”. Vores mål har altid været bredere – nemlig 
et eU, der udgør rammen om en social og miljømæssig bæredygtig markedsøkonomi. det er 
grundlæggende en politisk kamp mellem to fundamentalt forskellige visioner for europa. en 
rød og en blå. det er en kamp, der aldrig slutter.

eU er også fremtidens projekt. det er gennem et tættere eU-samarbejde, at vi skal bekæmpe  
krisen. eU har i de seneste kriseår været en politisk kampplads, hvor europas borgerlige rege-
ringer har haft for stor indflydelse. som socialdemokrater skal vi sikre, at ambitionen om at 
skabe flere job og mere vækst i fællesskab kommer til at fylde endnu mere end i dag. der er 
brug for stærke socialdemokratiske visioner og politisk handling i europa i de kommende år.

Millioner af mennesker har mistet deres job eller har ringe udsigter til at træde ind på arbejds-
markedet i dagens europa. Ikke mindst ungdomsarbejdsløsheden er voldsom og hver fjerde 
unge europæer under 25 år uden et arbejde.. europa er langsomt på vej ud af en dyb, økono-
misk krise. lav vækst og høj arbejdsløshed har været følgevirkningerne af den finansielle krise. 
Reformer og konsolidering af de sydeuropæiske økonomier har været hårde og barske. der skal 
naturligvis være styr på finanspolitikken, men den kan ikke stå alene, hvis der skal gang i den 
europæiske vækst og beskæftigelse igen.

derfor er der brug for både strukturreformer og langt flere aktive investeringer i blandt andet 
infrastrukturprojekter, grøn omstilling indenfor f.eks. energi samt forskning og uddannelse. 

Kampen mod den alarmerende høje ungdomsarbejdsløshed skal styrkes på europæisk plan 
bl.a. ved en hurtig gennemførelse af ungdomsgarantien, herunder at landene massivt satser på 
unges uddannelse, praktikpladser og nemmere adgang til arbejdsmarkedet.

det handler om at få europas borgere tilbage i arbejde og uddannelse. det er vejen ud af krisen. 
det er det, der sikrer vores konkurrencedygtighed globalt, og det er det, der sikrer, at vi kan 
udvikle vores velfærdssamfund.
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Valget til europa-parlamentet er derfor afgørende for, hvordan fremtidens europa kommer til 
at se ud. socialdemokraterne arbejder for et solidarisk europæisk samarbejde, hvor markeds-
kræfterne bliver reguleret effektivt til gavn for borgerne i europa. et europa, hvor vi får skabt 
ny bæredygtig vækst og ikke mindst nye arbejdspladser og uddannelsesmuligheder for derved 
at højne det sociale niveau i europa.

der er forskel på en liberalistisk politik og en socialdemokratisk politik i europa. Vores valg-
program til europa-parlamentsvalget i 2014 afspejler, hvilken politik socialdemokraterne vil 
arbejde for i europa-parlamentet. Vi vil arbejde for, at markedet og den finansielle sektor bliver 
underlagt effektiv kontrol og regulering, så vi undgår finansielle kriser som den, der begyndte  
i 2008. Vi vil sætte en effektiv stopper for skattely. Vi vil sammen med fagbevægelsen arbejde  
for, at snyd og social dumping bekæmpes effektivt, så borgerne sikres ordentlige løn- og 
arbejds vilkår. I samklang hermed vil vi virke for, at europæisk fagbevægelse i højere grad ind-
drages i eU’s virke.
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1. Vækst og job

bærEdygtig vækstpolitik mEd  
ungdommEn i cEntrum
eU skal være garant for, at medlemslandene 
fører en sund økonomisk politik, hvor tidligere 
tiders store budgetunderskud er afløst af en 
ny fælles ansvarlighed. der skal føres en ny 
bæredygtig vækstpolitik, som fokuserer på at 
skabe arbejdspladser og fremgang i europa 
igen. socialdemokraterne vil arbejde for en 
ambitiøs fælles eU-politik, der sikrer lige kon-
kurrencevilkår for virksomheder og arbejds-
tagere ved at bekæmpe social dumping og 
skatteunddragelse. samtidig vil vi arbejde for 
at sikre reel ligestilling på arbejdsmarkedet 
for alle. der er stadig en urimelig lønforskel 
mellem mænd og kvinder. Vi arbejder for at 
lukke løngabet og sikre bedre barselsforhold 
for europas kvinder og mænd.

den stigende ungdomsarbejdsløshed er en 
bombe under hele europas fremtid. Med en 
rekordhøj arbejdsløshed og en situation, hvor 
hvert femte barn i europa lever i fattigdom, 
er der stadig brug for socialdemokraternes 
stædige insisteren på at sikre retfærdig og 
social inklusion.

socialdemokraterne vil til stadighed kæmpe 
for, at ungdommen bliver en del af det euro-
pæiske arbejdsmarked. det ønsker vi at opnå 
gennem en reel fælleseuropæisk ungdoms-
garanti, der skal sørge for, at unge kommer i 
job eller i uddannelse. der skal via eU-budget-
tet fortsat øremærkes ressourcer til kampen 
mod ungdomsarbejdsløshed så vi sikrer, at 
alle medlemslande lever op til målsætningen 
om at nedbringe ledigheden blandt unge.  
socialdemokraterne mener, at eU ligeledes 
skal indføre sociale klausuler efter dansk  
model, for projekter støttet med eU-midler.

allE skal bidragE – også finans-
markEdErnE
europa er vores værn og støtte mod globale 
finansmarkeders hærgen. det er her, de over-
ordnede spilleregler for finansiel regulering 
skal udformes.

eU-landene går hvert år glip af milliarder af 
kroner på grund af virksomheders og rige bor-
geres skatteunddragelser. skatteunddragelse 
skaber ulige konkurrencevilkår for almin-
delige virksomheder og borgere, der betaler 
deres retmæssige skat. og vi får færre penge 
til at finansiere vores fælles velfærd, herunder 
uddannelse og forskning – alt det vi skal leve 
af i fremtiden. socialdemokraterne vil arbejde 
for handling nu både i eU og globalt.

det betyder også, at der i eU skal gøres en 
endnu større indsats for at forhindre skatte-
unddragelse og skadelig intern konkurrence 
blandt eU-landene om de mest lempelige 
skatter, f.eks. gennem en fælles minimums-
sats for selskabsskat.

eU skal skabe økonomisk stabilitet og be-
kæmpe ulighed ved at styrke reguleringen 
af den finansielle sektor. Hensigten er, at 
det er den finansielle sektor, der arbejder 
for økonomien, frem for at det er økonomi-
en, der underlægges den finansielle sektors 
destruktive spekulation, som vi så det op til 
finanskrisens udbrud i 2008. derfor mener vi 
også, at finansreguleringen skal strammes, så 
finanssektoren ikke løber løbsk. For at mind-
ske risikoen for fremtidige kriser vil vi også 
arbejde for at ikke-spekulative banker, såsom 
andels- og sparekasser samt lønmodtagereje-
de banker, får en større rolle i den finansielle 
sektor. socialdemokraterne arbejder for et 
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mere effektivt regelværk i forhold til den 
finan sielle sektor med bl.a. forbud mod ska-
delige og uigennemskuelige finansielle pro-
dukter, strengere kapitalkrav til de finansielle 
institutioner, øget gennemsigtighed og tilsyn.

det er allerede lykkedes os at forbyde de mest 
skadelige og uigennemskuelige finansielle 
produkter. Vi har fået indført skrappe regler 
for, hvor store bankdirektørers bonusser må 
være, så de ikke længere har incitament til at 
tage for store risici for at høste en kortsigtet 
gevinst. det er alt sammen tiltag, der tager 
fat om nogle af de centrale mangler i lovgiv-
ningen, der gjorde finanskrisen mulig i sin 
tid. Men vi er ikke i mål. Især fordi borgerlige 
kræfter i europa-parlamentet bremser os på 
halvvejen.

Vi vil kæmpe for, at der bliver indført såkaldte 
-branddøre- mellem de forskellige dele af de 
store bankers virke, ved at skærpe kapital- og 
likviditetskravene. de finansielle virksomhe-
der, der er så vigtige, at det vil få katastrofale 
konsekvenser for samfundsøkonomierne, hvis 
de krakker, skal polstres, så de kan imøde-
gå tab. strammere regler i form af robuste 
branddøre mellem for eksempel realkredit, 
pension og private banking, vil være en ventil, 
der kan sikre, at en bank ikke krakker, hvis 
det skulle komme så vidt, at én af bankens 
forretningsområder løber løbsk. det kæm-
per vi for herhjemme, og det kæmper vi for i 
europa. socialdemokraterne vil arbejde for, at 
disse synspunkter blandt andet bliver afspej-
let i arbejdet med det kommende Krisehånd-
teringsdirektiv og i kommissionens mulige 
initiativer på baggrund af liikanen gruppens 
anbefalinger.

der er stadig områder, som vi skal have bedre 
fat om, eksempelvis ønsker vi at øge regule-
ringen af handel med værdipapirer og holde 
banker, kapitalfonde og de store finanshuse  
i endnu kortere snor i fremtiden. et af de  
absolut vigtigste redskaber i den forbindelse 
er indførslen af en europæisk skat på finan-
sielle transaktioner.

Vi skal ikke kun sikre os mod finansmarke-
dernes skadelige spekulation, men også få de 
finansielle pengestrømme til at spille en mere 
samfundstjenstlig rolle, end de gør i dag.

Vi vil en mere effektiv regulering af den 
finansielle sektor, så finansmarkederne ser et 
formål med at investere langsigtet i små og 
mellemstore virksomheder. det var nemlig i 
denne slags virksomheder, at næsten ni ud af 
ti nye europæiske job blev skabt fra 2002 til 
2010.

til kamp mod social dumping
Udfordringerne for europas arbejdsmarkeder 
er store. Arbejdskraften er grænseoverskri-
dende, og nogle af de største udfordringer er 
at sikre den vandrende arbejdskraft ordent-
lige løn- og arbejdsforhold. derfor kræver 
det også grænseoverskridende europæiske 
løsninger så personer kan uddanne sig og 
finde beskæftigelse i eU For socialdemokra-
terne er den frie bevægelighed mellem eU’s 
medlemslande med til at øge samhandel 
og sikre mobilitet over landegrænserne, så 
personer kan uddanne sig og finde beskæfti-
gelse overalt i eU. Men det er samtidig vigtigt, 
at en arbejdstager arbejder under de forhold, 
der gælder for den lokale arbejdskraft, hvad 
enten det er bestemt ved lov eller gennem 
kollektive overenskomster. derfor vil social-
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demokraterne arbejde for, at eU’s regler for 
at tage arbejde i øvrige eU-lande håndhæves. 
den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel, 
med overenskomster og lokalaftaler, skal 
respekteres af eU-systemet.

Krisen og sociale forskelle truer med at skabe 
kløfter mellem øst og vest, nord og syd i euro-
pa. europæere i mindre velstillede regioner 
er fristede til at tage usikre job under dårlige 
forhold. Konkurrencen mellem grådige virk-
somheder og pressede arbejdstagere resulte-
rer alt for ofte i løntrykkeri og nedskæringer 
på sociale rettigheder og arbejdsmiljø. det 
vil socialdemokraterne aldrig acceptere. Vi 
værner om den enkeltes ret til en løn, som 
man kan leve af, og vender os stærkt imod det 
voksende problem med fremkomsten af en 
lavtlønssektor, som tvinger fuldtidsarbejden-
de ud i den såkaldte ”arbejdende fattigdom” 
– working poor. Rettigheder er kernen i vores 
arbejde, uanset om det gælder ligestilling 
mellem køn, antidiskrimination på arbejds-
markedet eller adgang til sikkerhed.

For socialdemokraterne er det vigtigt, at 
eU har en stærk social dimension, hvor der 
er klare regler for den vandrende arbejds-
kraft. den frie bevægelighed skal foregå på 
overenskomstlignende vilkår, gældende for 
udbyderlandet. det betyder også, at vi som 
socialdemokrater vil forhindre misbrug og 
snyd på baggrund af landenes forskellige 
velfærdssystemer.

Hvis eU skal konkurrere med andre regioner 
i verden, er løsningen ikke en nedadgående 
spiral for lønninger og sociale standarder. det 
er de borgerliges svar på krisen.

socialdemokraterne mener, at eU skal være 
konkurrencedygtig på uddannelse, kvalifi-
kationer og innovation så vi skaber vækst og 
arbejdspladser for lønmodtagerne og en god 
socialpolitik både på og udenfor arbejdsmar-
kedet.

vidEn Er frEmtidEns lEvEbrød 
Hvis vi i europa skal klare os i den globalise-
rede konkurrence, er vi nødt til at investere i 
forskning og udvikling. Med den økonomiske 
krise blev vi vidner til, at mange af vores indu-
strijob flyttede til lavtlønslande i Asien. Vejen 
til fornyet vækst og arbejdspladser går blandt 
andet gennem forskning og innovation.  

Både danmark og europa står over for en 
række samfundsmæssige udfordringer såsom 
en aldrende befolkning, klimaforandringer og 
energisikkerhed.

Vi vil arbejde for forskning på et højt niveau, 
der skal skabe fundamentet for fremtidens 
arbejdspladser. Vi vil arbejde for at koordinere 
forskning på områder som energi, miljø og 
sundhed på tværs af landegrænser, så dan-
mark som et lille land kan høste gevinsterne 
ved at samle kræfterne og trække på de andre 
landes viden og erfaringer. 

samtidig skal vi sørge for, at de forsknings-
mæssige satsninger ikke bliver for snævre, 
men derimod fører til vækst og arbejdspladser 
i danmark og hele europa. derfor arbejder vi 
for at skabe bedre muligheder for samarbejde 
mellem forskningsinstitutioner og de enkel-
te virksomheder, så virksomhederne på den 
måde kan få indsigt i den nyeste viden. det vil 
fremme udviklingen og dermed væksten hos 
virksomhederne.
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Imidlertid kan vi ikke alene leve af idéer, de-
sign og viden. Vi kan ikke tillade en afindustri-
alisering af europa. I de seneste år har vi både 
tabt tusindvis af industriarbejdspladser samt 
servicefunktioner som forskning og produkt-
udvikling, markedsføring, transport og design.

derfor er det afgørende for europa at videre-
udvikle sin industrielle base, for at fastholde 
og skabe nye produktions- og vidensarbejds-
pladser. Vi vil arbejde målrettet på at udvikle 
fremtidens industri, der skal løse europas 
samfundsmæssige udfordringer igennem 
udviklingen af nye materialer og ny tekno-
logi. For europa er det helt grundlæggende, 
at vi får forbedret vores produktivitet. Hvis 
produktiviteten halter, kan vi ikke opretholde 
vores høje lønniveau i den globale konkurren-
ce. samtidig kæmper vi for en industri, som 
er miljømæssig bæredygtig. dels fordi vi har 
et ansvar overfor de kommende generatio-
ner, og dels fordi virksomhederne i fremtiden 
skal konkurrere på lave energiomkostninger 
gennem energibesparelser og en intelligent 
genanvendelse af ressourcer.

•  socialdemokraterne vil kæmpe for en bære-
dygtig vækstpolitik, hvor ungdommen skal 
være i centrum.

•  socialdemokraterne vil med eU i spidsen 
bekæmpe global skatteunddragelse og 
skattely på en måde, der både er til gavn for 
eU og udviklingslandene. Vi vil arbejde for 
en minimumsselskabsbeskatning i eU for at 
sikre mere lige konkurrenceforhold, og for at 
sikre at virksomhederne fortsat bidrager til 
finansieringen af velfærdssamfundet.

•  det er vores mål, at der på eU’s foranledning 
bliver indført en europæisk skat på finan-
sielle transaktioner, også selvom det skulle 
være tilfældet, at ikke alle eU-lande ønsker 
at deltage til at begynde med.

•  socialdemokraterne kæmper for ordentli-
ge løn- og arbejdsvilkår på det europæiske 
arbejdsmarked. Vi ønsker et kædeansvar, 
der sikrer bedre styr på underleverandører-
ne. Vi ønsker, at offentlige virksomheder 
går forrest med krav om lærlinge og ordent-
lige løn- og arbejdsvilkår. Vi vil intensivere 
kontrollen med ulovlig cabotagekørsel, 
stoppe udnyttelsen af vikaransatte og styrke 
myndighedernes mulighed for at kontrollere 
både løn, sikkerhed og skattebetaling for at 
undgå social dumping og snyd.

•  Kampen for social retfærdighed og mod 
diskrimination i alle former, er socialdemo-
kratiske pejlemærker for at nå målet om et 
fælles, konkurrencedygtigt og velstående 
eU.

•  socialdemokraterne i eU arbejder for at 
styrke forskningen, så den kan skabe vækst 
og nye arbejdspladser samtidig med, at de 
samfundsmæssige udfordringer, vi står over 
for, løses.
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En ambitiøs miljø-, EnErgi-  
og klimapolitik
socialdemokraterne kæmper for et grønnere 
eU. danmark skal bruge sin indflydelse i eU til  
at hæve ambitionsniveauet for den europæiske 
miljø-, energi- og klimapolitik. og eU skal 
samlet påvirke verden i en mere bæredygtig 
retning.

europa og resten af verden står over for en  
alvorlig energiudfordring. Vi er stadig afhæn-
gige af fossile brændstoffer, og 50 pct. af 
vores energiforbrug dækkes af mellemøstlig 
olie og russisk gas.

eU skal i den globale førertrøje, når det kom-
mer til bæredygtig energi og grøn omstilling. 
Vi bevæger os i den rigtige retning, men vi kan 
stadig gøre det bedre.

socialdemokraterne arbejder for endnu mere 
ambitiøse mål i eU for vedvarende energi 
og energibesparelser frem mod 2030. det er 
afgørende for udviklingen i klimaet, at vi får 
nedbragt energiforbruget – omlægningen til 
vedvarende energi vil ikke hurtigt nok kunne 
vende udviklingen. derfor vil socialdemokrat-
erne arbejde for energibesparelser og forbed-
ret energieffektivitet i alle sektorer, herunder 
ikke mindst transportsektoren, som hidtil 
ikke har bidraget væsentligt til at reducere 
energiforbruget.

grøn energi og energieffektivisering skal ikke 
bare mindske vores energiafhængighed og 
udledningen af Co2. når vi ændrer den måde, 
vi producerer energi på, kræver det udvikling 
af nye teknologier, og dette vil skabe mange 
nye arbejdspladser i europa og danmark. 
derfor skal danmark lægge sig i spidsen for 

investeringer i udviklingen af ny europæisk 
grøn teknologi. Men vi skal gøre det i fælles-
skab med de andre europæiske lande, så vi 
får en global konkurrencemæssig fordel, der 
kan skabe millioner af grønne arbejdspladser 
i danmark og europa. Ved at være på forkant 
og investere i nye teknologier kan vi eksporte-
re vores viden til andre lande uden for europa 
og skabe nye job herhjemme.

Vi kæmper for en øget indsats for vores sårba-
re natur, vandmiljøet og den biologiske mang-
foldighed. Vi vil have indarbejdet princippet 
om “offentlige penge til offentlige goder” i 
eU’s landbrugspolitik, og vi vil have styrket de 
programmer, der er målrettet sårbar natur. Vi 
vil arbejde for at forbedre produktionsdyrenes  
forhold og sætte dyrevelfærd i højsæde i alle 
led i produktionen. Vi vil stoppe de lange 
dyretransporter, og arbejde for at intet dyr 
transporteres mere end 8 timer ad gangen.

rEformEr af landbrugsstøttEn
Vi kan ikke acceptere, at næsten 40 pct. af 
eU’s samlede budget går til at give kunstigt 
åndedræt til landbrugserhvervet. landbrugets  
andel af eU-budgettet er gradvist på vej ned, 
men det går stadig for langsomt. derfor skal 
landbrugspolitikken helt grundlæggende 
reformeres og liberaliseres.

Vi arbejder på at få skåret i de støttebeløb, 
som gives til landbrugssektoren. Vi skal sætte 
loft over, hvor meget den enkelte støttemod-
tager kan få tildelt. Vi skal stille strengere 
krav til miljø, klima, natur og dyrevelfærd. 
landbrugspolitikken skal sikre bedre føde-
varer til de europæiske og danske forbrugere. 
lige så vigtigt er det, at eU’s landbrugspolitik 
ikke længere bygger på eksportstøtte og høje 
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toldmure, der begrænser udviklingslande i at 
producere og eksportere i fair konkurrence.

•  socialdemokraterne støtter, at eU går 
forrest i kampen mod globale klimaforan-
dringer. derfor arbejder vi for, at eU hæver 
sit reduktionsmål for Co2-gasser til 40 pct. 
i 2030 og får bindende mål for energibespa-
relser og vedvarende energi.

•  socialdemokraterne arbejder for, at land-
brugspolitikken forandres i en grønnere 
retning, og at landbrugsstøtten afskaffes.
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det indre marked holder eU’s hjul i gang. det 
er en kraftfuld motor, som vi socialdemokra-
ter er glade for. Vi ønsker ikke et europa, hvor 
alt skal harmoniseres, men vi kræver, at der 
skal være fælles spilleregler for virksomheder 
og forbrugere, som medlemsstaterne kan 
bygge ovenpå. Uden de skrappe fælles regler 
vil det indre marked nemlig være et mekka for 
svindlere, farlige produkter og virksomheds-
ledere, der ønsker at dumpe arbejdstagernes 
sociale rettigheder. Vi ønsker, at eU’s indre 
marked skal være mere balanceret og mere 
retfærdigt end i dag. det kræver et fortsat 
hårdt arbejde. Hensynet til arbejdstagernes 
rettigheder er afgørende for det indre mar-
keds funktion.

det vil sige et indre marked, hvor forbruger-
nes rettigheder er stærke, og hvor forbru-
gerne ikke skal føle sig som den lille part. Vi 
ønsker særligt, at børn og unge er i fokus for 
beskyttelsen. der ud over skal eU leve op til 
sine demokratiske forpligtelser.

dEmokratiEt forpligtEr
eU’s demokratiske opbakning afhænger af til-
liden hos borgerne i medlemslandene. Tages 
denne opgave ikke alvorligt, kommer eU end-
nu længere væk fra borgerne. eU har derfor 
en forpligtelse til at skabe større gennemsig-
tighed i beslutningsprocessen og øge viden og 
kendskab til eU’s arbejde i medlemslandene 
såvel som i resten af verden.

socialdemokraterne vil arbejde for at civil-
samfundet og det lokale politiske niveau 
inddrages tidligt i udviklingen af eU-politiken. 
det er for os vigtigt at afstanden mellem den 
enkelte borger og eU mindskes, så borgeren 
kan få få mulighed for at påvirke og få et 

ejerskab til de ændringer som sker på det 
europæiske niveau.

forbEdringEr for borgErEn  
i hvErdagEn
socialdemokraterne arbejder også for at 
sikre en skrap lovgivning omkring sikkerhe-
den for forbrugerprodukter og med krav til 
medlemslandene om langt bedre overvågning 
og stikprøvekontroller med farlige forbruger-
produkter. som forbrugere skal vi have større 
tryghed, når vi handler på nettet, ligesom 
vi skal have høje standarder for personlig 
databeskyttelse i eU. Vi kæmper også for en 
skrappere lovgivning i forhold til de kemi-
kalier, vi omgiver os med i vores hverdag. Vi 
er kommet et stykke ad vejen med lovgiv-
ning om pesticider, biocider og kemikalier i 
elektronik, men vi er langt fra færdige. en af 
hovedprioriteterne den kommende tid er at få 
indført lovgivning, der beskytter eU’s borgere, 
og i særdeleshed vores børn, mod hormon-
forstyrrende stoffer. Forsigtighedsprincippet 
skal tages i anvendelse, når det handler om, 
hvordan vi udsættes for farlige stoffer, uanset 
om det er i maden, cremer eller i hverdags-
produkter.

Retfærdige vilkår – også for virksomhederne
en vigtig hjørnesten i at skabe et indre mar-
ked for alle er, at medlemslandene overhol-
der de regler, vi allerede har i dag, og som 
vi kommer til at lave i fremtiden. Hvis ikke 
alle spiller efter samme regler, så udebliver 
fordelene og kickstarten af det indre marked. 
Virksomhederne skal kunne konkurrere på 
lige vilkår, og det kræver, at der gribes ind 
over for de virksomheder, der snyder, og ikke 
overholder de fælles spilleregler på markedet. 
det er medlemslandenes opgave, og i dag er 
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de ikke gode nok til at løfte denne opgave. 
Men det skal også koste dyrt for de virksom-
heder, der bevidst omgår de fælles regler. det 
vil vi socialdemokrater gøre noget ved.

den socialdemokratiske kamp for et retfær-
digt indre marked handler derfor også om at 
skabe gode og retfærdige vilkår for virksom-
hederne. Fairplay for virksomhederne vil være 
i fokus i den kommende tid.

bEkæmpElsE af dEn grænsEovEr-
skridEndE kriminalitEt
den økonomiske krise har gjort umenneske-
lige vilkår endnu værre for nogle af de mest 
udsatte borgere i europa. det er kvinder og 
mænd, der er ofre for menneskehandel, og 
som bliver groft udnyttet af skruppelløse 
bagmænd og grådige arbejdsgivere til tvangs-
arbejde og prostitution. Menneskehandel er 
moderne slaveri, som socialdemokraterne 
arbejder aktivt for at bekæmpe. Vi mener, 
at eU-samarbejdet er det bedste politiske 
værktøj til bekæmpelsen af grænseoverskri-
dende kriminalitet. det skal ske igennem en 
forebyggende og koordineret indsats, og vi 
skal sikre, at de opståede traumer hos ofrene 
bliver håndteret professionelt.

socialdemokraterne vil styrke det fælles 
samarbejde for at mindske våbenhandel, give 
bedre værktøjer til international bekæmpelse 
af børneporno og slå hårdt ned på de interna-
tionale bander, der blandt andet ernærer sig 
ved grænseoverskridende narkotikahandel.

•  socialdemokraterne vil arbejde for at skabe 
åbenhed og gennemsigtighed for borgerne i 
beslutningsprocesserne og eU’s arbejde.

•  socialdemokraterne vil arbejde for at sikre 
en skrap lovgivning omkring sikkerheden for 
forbrugerprodukter.

•  socialdemokraterne vil arbejde målrettet 
på at sikre et indre marked for alle, hvor der 
reageres hurtigt og kontant på regelbrud og 
omgåelse af reglerne

•  Vi arbejder for større inddragelse af forbru-
gere og forbrugerorganisationer i den videre 
udvikling af det indre marked.

•  socialdemokraterne ønsker et intensiveret 
samarbejde i kampen mod menneskehandel 
og den grænseoverskridende kriminalitet.
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I 2012 fik eU nobels fredspris. det var fuldt 
fortjent. gennem eU-samarbejdet har vi 
fået integreret og demokratiseret de gamle 
diktaturer i sydeuropa og de tidligere Warsza-
wapagt-lande. eU’s rolle som fredsskaber er 
ikke et overstået kapitel. den rolle fortsætter 
– både indadtil og udadtil. ekstreme højrepar-
tier og populismen har været på fremmarch i 
flere af vores europæiske nabolande og visse 
regeringer har udfordret demokratiske spille-
regler. når det ikke er gået galt, skyldes det, 
at eU stiller krav om at følge de demokratiske 
spilleregler. det er afgørende, at eU bliver 
ved med at insistere på, at disse krav skal 
overholdes - uanset om det er nye eller gamle 
eU-lande, der udfordrer dem.

eU skal bruges til at sikre og fremme vores 
demokratiske værdier og interesser globalt. Vi 
kan være en partner og rollemodel for verdens 
andre regioner og lande. Vi vil arbejde for, at 
eU taler med en stærk stemme i globale  
sammenhænge. Vi ønsker et stærkere tran-
satlantisk partnerskab med blandt andet 
realiseringen af en transatlantisk handels- og 
investeringspagt. Vi ønsker udviklingen af en 
velfungerende fælles europæisk udenrigstje-
neste som et vigtigt middel til at sikre eU’s 
globale interessevaretagelse.

en af eU’s globale fordele er udviklingssamar-
bejdet, da eU er verdens største multilaterale 
donor og bruger over 70 pct. af sit udenrigs-
budget på udviklingssamarbejdet. derfor skal 
eU fremover intensivere sin indsats for at 
bekæmpe global fattigdom og ulighed, også 
i middelindkomstlande, hvor 2/3 af verdens 
fattigste bor.

Vi ønsker, at eU bruger handels- og udvik-
lingspolitikken som en løftestang for verdens 
fattigste. endelig vil vi arbejde for eU som 
vogter af menneskerettigheder, arbejdsta-
gerrettigheder og demokrati både i europa 
og i verden og vil arbejde for at også det 
europæiske civilsamfund og dets organiati-
oner inddrages som partner i dette arbejde. 
socialdemokraterne mener ligeledes, at 
eksportsubsidierne skal afskaffes. de er både 
spild af skattekroner og en hindring for vækst 
og udvikling i udviklingslandene.

Eu som stærk global partnEr  
og rollEmodEl
For os socialdemokrater er international han-
del et vigtigt redskab til at sikre en retfærdig 
global udvikling og et vigtigt redskab til at 
skabe vækst og arbejdspladser i europa.  
socialdemokrater i eU arbejder for, at han-
delspolitikken medvirker til social retfærdig-
hed, høje miljøstandarder, fødevaresikkerhed 
og arbejdstager- og menneskerettigheder.

Handelspolitikken er en del af en aktiv uden-
rigspolitik, hvor eU med fælles værdier og 
interesser spiller en afgørende rolle på den 
globale scene. derfor er det vigtigt, at også 
eU’s handels- og fiskeripolitik harmonerer 
med kampen for menneskerettigheder, og 
ikke sætter adgangen til naturressourcer over 
hensynet til lokalbefolkninger i omstridte 
territorier, som f.eks. i Vestsahara.

det er også centralt i vores arbejde, at civil-
samfundet og fagforeninger har indflydelse 
på frihandelsaftalerne. de europæiske bor-
gere stiller krav til de produkter, der kommer 
ind over eU’s grænser – og til dem, der produ-
cerer. Her er en væsentlig kamp at kæmpe.

4. EU i VErDEn
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eU skal være en stærk global spiller, der kæm-
per for at europæiske værdier, særligt menne-
skerettigheder, lighed og fattigdomsbekæm-
pelse spredes i verden. som socialdemokrater 
kæmper vi ekstra hårdt for ligestilling mellem 
kønnene, samt arbejdstagerrettigheder. I det 
hele taget kæmper vi imod enhver form for 
diskrimination.

eU skal intensivere sin indsats for at leve op 
til forpligtelsen om at skabe sammenhæng 
mellem sine forskellige politikområder, så eU 
ikke underminerer udviklingslandenes mulig-
hed for selv at løfte sig ud af fattigdom.

•  socialdemokraterne ønsker, at eU fremover 
intensiverer sin indsats for at bekæmpe 
global fattigdom og ulighed.

•  Vi vil arbejde for, at civilsamfundet og  
arbejdsmarkeds parter får reel indflydelse 
på eU’s handelspolitik.

VoRes eURopA14



socialdemokraterne vil arbejde for at styrke 
borgeres demokratiske rettigheder i europa 
og muligheder for at påvirke eU-samarbejdet. 
Vi ønsker forandringer, som skaber et mere 
effektivt, demokratisk og konkurrencedygtigt 
eU. Vi ønsker et styrket samarbejde for at be-
vare velfærdssamfundene i europa og skabe 
nye jobs og muligheder for eU’s borgere.

europa skal bruge sin fælles interne forbun-
dethed, at vi er stærkere i fællesskab, til at 
udvikle vores økonomier, arbejdsmarkeder 
og samfund. Vi skal understøtte hinandens 
udvikling, søge nye europæiske landvindinger 

inden for forskning og teknologi og investere 
i fællesskab, når det er nødvendigt. dermed 
bliver europa et bolværk mod kriser.

på verdensscenen skal eU optræde som én 
aktør, der arbejder for europas interesser og 
en demokratisk verdensorden. Vi skal frem-
me menneskerettigheder, og eU skal lade sin 
stemme høre for at fremme den samhandel, 
der for alle lande i verden er med til at sikre 
fælles interesser i at bevare fred, velstand og 
forhindre ødelæggende klimaforandringer.

     afslUtning
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