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Vedtatt av SAMAKs årsmøte 28.-29. januar 2019 i Helsingfors, i forkant av 
Europaparlamentsvalget 23.-26. mai 2019, ny Europakommisjon og finsk lederskap i EU fra 1. 
juli 2019. SAMAKs EU/EØS-gruppes notat «Norden og fremtidens Europa» gir bakgrunn for 
uttalelsen, se www.samak.info. 

 

TILTAK FOR ET SOSIALT OG TRYGT EUROPA 
Europa har aldri hatt større muligheter, men samtidig er truslene tydelige. 
Den nordiske arbeiderbevegelsen stiller disse kravene til EU: 

1. Nærmere innbyggerne. EU må alltid sette folks behov for trygghet og 
arbeidsplasser øverst. Politiske avgjørelser skal tas på EU-nivå bare når det 
tjener innbyggerne. 

2. Først på klima. EU må fortsatt være i front i kampen for et bærekraftig klima. 
3. Et sosialt Europa. EUs sosiale pilar fra Gøteborg i 2017 må følges opp med 

konkrete tiltak for velferd, inkludering og redusert ulikhet i Europa. 
4. Sikre nordisk arbeidsliv. I en traktatfestet sosial protokoll må Norden sikres 

full og varig anerkjennelse i EU/EØS for sin arbeidslivsmodell, med utjevning 
og høye standarder bygget på sterke og ansvarlige organisasjoner. 

5. Taktskifte for økt selskapsskatt. EU må øke kraftig innsatsen mot 
skatteunndragelser, skatteomgåelser, digitale selskapers manglende 
skattebetalinger og racet mot bunnen for selskapsskatten. 

6. Regulert global handel. EU må arbeide for å unngå handelskriger og 
proteksjonisme, og styrke arbeidstakernes rettigheter i handelsavtalene. 

7. Ny offensiv for likestilling. EU må løfte fram likestilling på alle arenaer. 
8. Politisk ansvar for digitaliseringen. EU og nasjonalstatene må etablere en 

helhetlig politikk for utvikling og bruk av digitale teknologier og data. 
9. Trygge Europas yttergrenser. Det er avgjørende for tilliten til EU at Europas 

grenser sikres, ved bedre grensevern og tiltak i Europas nærområder, 
samtidig som grunnleggende menneskerettigheter ivaretas. 

10. Initiativer for fred og demokrati: EU må prioritere nye, virkningsfulle  
initiativer for å sikre fred og demokrati i Europa. 

Norden må bidra mer til et demokratisk og sosialt Europa. De 
sosialdemokratiske partiene og fagbevegelsene i SAMAK vil samarbeide 
tettere for å nå dette.  
 


