SOTSIAALDEMOKRAATLIKU ERAKONNA PÕHIMÕTTED JA LUBADUSED
TÖÖKS EUROOPA PARLAMENDIS

Ühtlustame Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika
Eesti sotsiaaldemokraadid kavatsevad koostöös oma Euroopa mõttekaaslastega
ühtlustada Euroopa Liidu sotsiaalpoliitikat, et kindlustada kõigile Euroopa Liidu
elanikele võrdsed sotsiaalsed tagatised.
Me teeme seda Euroopa ühtse põllumajanduspoliitika eeskujul: et liikmesriigi
valitsus saaks kasutada Euroopa Liidu struktuurifondide toetussummasid, peab ta
kõigepealt ise täitma teatavad investeerimiskohustused, mis on ette kirjutatud kõigile
kohustuslikes ja ühetaolistes Euroopa Liidu nõuetes.
Euroopa Liidus toetatakse sotsiaalpoliitikat keskmiselt 28 protsendiga SKT-st. Eesti
vastav näitaja oli 2002. aastal 14,8 protsenti – ligi kaks korda väiksem. Eesti
sotsiaaldemokraatide eesmärk on muuta Eesti sotsiaalpoliitika järgmise seitsme aasta
jooksul euroopalikuks, viies meie kulutused sotsiaalpoliitikale Euroopa Liidu
keskmisele tasemele. Esimese vältimatu sammuna tuleb Eestis kehtestada Euroopa
sotsiaalkoodeks selle täies mahus ning alustada kohe ettevalmistusi tööõnnetus- ja
kutsehaiguskindlustuse sisseseadmiseks.

Toome rohkem raha sotsiaalpoliitikasse
Sotsiaaldemokraadid – Euroopa poliitika mõjukaim jõud – suurendavad Euroopa
Liidu uues eelarves Sotsiaalfondi mahtu eesmärgiga ühtlustada Eestis ja teistes uutes
liikmesriikides sotsiaalsete tagatiste tase Euroopa Liidu keskmisega.
Sotsiaaldemokraatide arvetes peab Euroopa Liidu Sotsiaalfond järgmisel Euroopa
Liidu eelarveperioodil (2007–2014) suurenema vähemalt 10%, kiiremini teistest
struktuurifondidest.
Tänavu meile avanevast Euroopa Liidu Sotsiaalfondist saab Eesti aastatel 2004-2006
miljard krooni toetust, mis kulub näiteks kutseharidussüsteemi arendamiseks ning
aktiivse tööhõivepoliitika, st iga abivajajani jõudva tulemusliku täiend- ja
ümberõppesüsteemi loomiseks. Mida rohkem euroraha me suuname
sotsiaalpoliitikasse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist, seda rohkem vabaneb Eesti
riigieelarves raha selliste sotsiaalpoliitiliste suundade teostamiseks, mida Euroopa
Liit ei toeta – näiteks õppevahendite soetamiseks, koolitoidu rahastamiseks,
lastetoetusteks, vaesuse tõrjumiseks.

Keskendume haridusele ja teadmistele
Euroopa on loobunud olelusvõitluslikust majanduspoliitikast. Seetõttu peab Euroopa
Liit seisma Euroopa majanduse konkurentsivõime eest. Selle tagavad investeeringud
haridusse, teadusesse ja arendustegevusse. Euroopa sotsiaaldemokraatide initsiatiivil

ette valmistatud ja Lissaboni tippkohtumisel heaks kiidetud konkurentsistrateegia
teeb Euroopa Liidust aastaks 2010 kõige konkurentsivõimelisema ja jätkusuutlikuma
majandussüsteemiga piirkonna maailmas.
Loome aastaks 2010 vähemalt 10 000 uut töökohta
Tervele Eestile saab kõrgema elatustaseme tagada eelkõige tööga loodavate väärtuste
kaudu. Võtmeküsimus on uued töökohad.
Sotsiaaldemokraatide eesmärk on luua Lissaboni protsessi raames aastaks 2010
vähemalt 10 000 uut töökohta. Kõrgepalgalised töökohad eeldavad investeeringuid
välja- ja ümberõppesüsteemi, mille tarvis tuleb kaasata täiendavaid vahendeid
Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Lubame euroopalikke töösuhteid ja väärilist palka
Eesti kuulumine Euroopa Liitu toob Eesti töötajatele kasu, sest EL-s valitsevad
põhimõtted sunnivad Eesti ettevõtteid ja avalikku sektorit siinseid palku tõstma. Kui
palgatõusu ei toimu, siis viib madalate palkade poliitika Eesti parimad ajud ja kõige
osavamad töötajad võõrsile. Eesti rahvusvahelist konkurentsivõimet ei kisu alla mitte
siinsete palkade tõstmine, vaid vastupidi – madalate palkade säilimine, mis toob
kaasa oskustööjõu lahkumise ja
tootlikkuse languse. Jätkates praeguse
palgatasemega, on 3–4 aasta pärast meie haiglad arstidest ja õdedest tühjad ja sama
saatus ähvardab pikemas perspektiivis teisi valdkondi.
Konkreetselt arstide ja õdede kodumaalt lahkumise vältimiseks peavad
sotsiaaldemokraadid vajalikuks 300 miljoni krooni suurust riigipoolset toetust
ravikindlustuse eelarvele. SDE nõuab valitsusparteidelt selle otsuse langetamist,
vastasel juhul algab meditsiinisüsteemis pöördumatult halvenev protsess, mis hakkab
vähendama arstiabi kättesaadavust kõigile Eesti elanikele.
Üldise palgatõusu tagamiseks peavad sotsiaaldemokraadid oluliseks tööandjate,
ametiühingute ja valitsuse vahel euroopaliku tulukokkuleppe sõlmimist, mis
suurendaks ka töötajate, mitte ainult omanike sissetulekut.
Euroopa ühtlustatud tööpoliitika nõuab euroopalikku tööseadusandlust ka Eestilt:
töövõtja tunnustamist töösuhte nõrgema poolena, töötaja õiguste kaitset
diskrimineerimise ja tööandjapoolsete lepingurikkumiste puhul.
Keskkonnasõbralik Euroopa
Sotsiaaldemokraatlik majandusmudel näeb jätkusuutliku arengu mootorina inim- ja
loodusressursi säästlikku kasutamist. Keskkonnasõbralikkus kuulub lahutamatu
osana ka Euroopa Liidu tööhõivestrateegiasse.
Eesti sotsiaaldemokraadid toetavad keskkonnakaitseseadustiku karmistamist ja
taotlevad lõppu keskkonnakahjuliku tootmise subsideerimisele Euroopa Liidus.

Kindlustame vajalike regulatsioonide abil meretranspordi ohutuse Läänemerel.
Kaasame praegusest rohkem Euroopa Liidu toetusraha Eesti keskkonnaolukorra
parandamisse, eriti veepuhastusseadmete, jäätmekäitlusettevõtete ja prügilate
väljaehitamisse. Viime Eestit Euroopa kaardile keskkonnaturismi sihtriigina.
Elu maal on väärtus
Tootmiskeskne põllumajanduspoliitika on Euroopas muutumas maaelukeskseks.
Sotsiaaldemokraadid toetavad tööhõive suurendamist maapiirkondades ning
tuluerinevuste vähendamist linnas ja maal. Kindlustame Eesti põllumehele teiste
liikmesriikide põllumeestega võrdsed konkurentsitingimused, milleks muu hulgas
tuleb kahandada otsetoetuste osakaalu muude maaelumeetmete (maahooldustoetus,
mahepõllumajandus, maaturism jne) kasuks.
Kogu Eesti peab elama! – selleks seame esmatähtsaks Euroopa Liidu vastavate
regionaalarenguprogrammide kaasamise Eesti mahajäänud piirkondade elujärje
parandamisel.
Lubame õiglast Euroopat
Euroopa Liidu edu põhineb inimestest hoolimisel. Sotsiaaldemokraadid peavad
sotsiaalset õiglust, hoolivust ja solidaarsust Euroopa majandusliku ja poliitilise elu
ning kultuuri aluseks.
Koos oma Euroopa mõttekaaslastega seame eesmärgiks kihistumise peatamise ja
massilisele vaesusele rajatud parem- ja vasakäärmuslike populistlike liikumiste
kasvulava piiramise.
Euroopalike ühisväärtuste nimel
Kui pindalalt suhteliselt väikese Euroopa riigid peavad omavahelist majanduslikku
võitlust, siis see nõrgendab kogu kontinenti ega võimalda enam Euroopal tänapäeva
globaliseerunud maailmamajanduses edukalt konkureerida. Euroopa tugevus põhineb
kultuuride paljususel ja sealt ammutatud ühisväärtustel, mis on taganud praeguse
Euroopa edu.
Euroopa sotsiaaldemokraadid on seisukohal, et vaid sotsiaalselt, poliitiliselt ja
majanduslikult lõimunud Euroopa suudab oma edu hoida. Eesti sotsiaaldemokraadid
on seisukohal, et vaid selliselt lõimunud ja kultuurilisi eripärasid arvestavas Euroopa
Liidus on võimalik säilitada 1,3 miljoni elanikuga Eesti riigi omapära, eesti keel ja
eesti kultuur.

Hoiame kodanike vabadust ja turvalisust
Sotsiaaldemokraadid mõistavad, et lõimumisega võib kaasneda turvariskide
suurenemine. Inimeste vaba liikumine ehk Schengeni süsteem kui Euroopa Liidu

kõige populaarsem poliitika tähendab, et ilma piirikontrollita saab lisaks
tavakodanikule vabalt liikuda ka kurjategija ja terrorist.
Sotsiaaldemokraadid on seisukohal, et üheaegselt tuleb garanteerida meie kodanike
turvalisus ja säilitada euroopalikud humaansuse ja sallivuse põhimõtted. Toetame
Euroopa Liidu riikide ühist tegevust kuritegevuse ja terrorismi tõkestamisel.
Taotleme rahalisi vahendeid ja töökohti, mis oleksid küllaldased Eestit läbiva
Euroopa Liidu idapiiri väljaehitamiseks, et tagada nii Eesti kui ka Euroopa Liidu
julgeolek.

Kaitstud Euroopa
Maailma ühe olulisema majandusliku piirkonnana peab Euroopa olema valmis end
kaitsma aina ohtlikumaks muutuvas maailmas. See tingib vajaduse arendada ühtset
välis- ja julgeolekupoliitikat. Terrorismi praegusel pealetungil on tulnud vahel
tunnistada diplomaatia võimaluste piiratust, seetõttu toetavad sotsiaaldemokraadid
Euroopa ühtse kaitsemõõtme arendamist. Senine ebaratsionaalsus ja jõudude
killustamine peab muutuma eesmärgipäraseks kaitsekontseptsiooniks.
Saavutame seatud eesmärgid
Eesti sotsiaaldemokraadid on osa Europarlamendi ja kogu Euroopa Liidu kõige
mõjuvõimsamast poliitilisest jõust.
Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal on Eesti kõige pädevamad esindajad tulemuslikuks
tööks Euroopa Parlamendis eesotsas endise välisministri Toomas Hendrik Ilvesega ja
välispoliitika analüütiku Marianne Mikkoga.
Ainult asjatundlikud inimesed suudavad täita Europarlamendis Eesti valijatele antud
lubadused.
Mõistus maksab!

Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Partei ühisplatvorm tööks Euroopa Parlamendis
ÜHESKOOS TÖÖTAVA EUROOPA NIMEL
Euroopa Liidu 15 liikmesriigi sotsiaaldemokraadid ja sotsialistid on töötanud Euroopa
Parlamendis selle nimel, et luua rohkem ja paremaid töökohti ning suurendada seeläbi
tööhõivet; et kaitsta keskkonda, et kindlustada stabiilsust ja kaitsta rahu kogu
maailmas.
1. mail 2004 ühinevad meiega mõttekaaslased kümne liituva riigi parlamendist ning
meie püüdlus tugeva ja inimkeskse, meie kodanikele turvalise Euroopa suunal saab
täiendava jõu.
Üheskoos me võitleme suurema tööhõive ja paremate töökohtade eest.
Üheskoos me kaitseme Euroopa sotsiaalset mudelit ja võitleme liikmesriikide
toimivate sotsiaalhoolekandesüsteemide eest. Samal ajal me julgustame reforme
nendes süsteemides kooskõlas tänapäevaste vajadustega.
Üheskoos me võitleme naiste ja meeste võrdse kohtlemise eest kõigil tasandeil.
Üheskoos me väärtustame noorte haridust, toetades seeläbi tulevikku suunatud
investeeringuid.
Üheskoos me soodustame majanduskasvu, garanteerides ühtlasi võrdse juurdepääsu
kvaliteetsetele avalikele teenustele.
Üheskoos me hoiame immigratsiooni kontrolli all, tagades samal ajal kõigi
inimõigused ja väärika kohtlemise.
Üheskoos me seisame keskkonna ja majanduse tasakaalu kaitsel – meie prioriteet on
majanduskasv säästvas ja jätkusuutlikus majandusruumis.
Üheskoos me suurendame tarbijate õigusi ja tugevdame tarbijakaitset.
Üheskoos me kaitseme rahu ja ennetame konflikte nii Euroopas kui terves maailmas.
Üheskoos me tagame põhiliste inim- ja kodanikuõiguste kaitse Euroopa Liidus ja
väljaspool Euroopat.
Üheskoos kindlustame, et kümne riigi ühinemine Euroopa Liiduga kujuneb edukaks
ja tagab Euroopa stabiilse arengu.
ÜHESKOOS TÖÖTAVA EUROOPA NIMEL

