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Περι�άλλ�ν 

Η Ευρώπη δεν µπ�ρεί να είναι µ�ν� µία ενιαία αγ�ρά ή απλά ένας
γεωγρα�ικ�ς "�ώρ�ς"  δυναµικής �ικ�ν�µικής ανάπτυ!ης. Στην καρδιά
της ευρωπαϊκής ιδέας �ρίσκεται η ευηµερία και η �ελτίωση της π�ι�τητας
$ωής των π�λιτών. �ι Συνθήκες �ρί$�υν �τι η Κ�ιν�τητα θα πρέπει να
πρ�ωθεί, µε κάθε µέσ�, τ�σ� την πρ�στασία και τη �ελτίωση της π�ι�τητας

τ�υ περι�άλλ�ντ�ς, �σ� και τη συνετή και �ρθ�λ�γική �ρήση των �υσικών π�ρων. Στις Συν�δ�υς
Κ�ρυ�ής της Λισσα��νας και τ�υ Γκέτεµπ�ργκ, τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απ��άσισαν �τι  �ι �ικ�ν�µικές, κ�ινωνικές και περι�αλλ�ντικές π�λιτικές  θα πρέπει να
αντιµετωπιστ�ύν ισ�τιµα και συνεκτικά  ως πρ�τεραι�τητες της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
έ�ει επίσης δεσµευτεί για την υψηλ�ύ επιπέδ�υ πρ�στασία της ανθρώπινης υγείας, ενώ ένας
ε!ίσ�υ σα�ής και �ιλ�δ�!�ς στ���ς α��ρά την πρ�στασία των καταναλωτών και την πρ�ώθηση
των συµ�ερ�ντων τ�υς.

Με την πάρ�δ� των ετών, τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν���ύλι� απέκτησε �λ� και περισσ�τερες ε!�υσίες,
ιδίως στ�ν τ�µέα τ�υ περι�άλλ�ντ�ς. �ι Συνθήκες τ�υ Μάαστρι� και τ�υ Άµστερνταµ επέτρεψαν
στ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν���ύλι� την υι�θέτηση εν�ς µεγάλ�υ αριθµ�ύ ν�µ�θετηµάτων σε συνεργασία
µε τ� Συµ��ύλι�.Τα Μέλη τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν���υλί�υ, ως αντιπρ�σωπ�ι των Ευρωπαίων π�λιτών,
είναι πλέ�ν σε θέση  να ανταπ�κρίν�νται στις πρ�σδ�κίες τ�υ κ�ιν�ύ, �ι �π�ίες καταδεικνύ�υν  τ�
�λ� και µεγαλύτερ� ενδια�έρ�ν των Ευρωπαίων σε θέµατα π�υ α��ρ�ύν τ� περι�άλλ�ν, τη δηµ�σια
υγεία, την ασ�άλεια των τρ��ίµων, την πρ�στασία των καταναλωτών και γενικ�τερα την π�ι�τητα
$ωής. Η ν�µ�θεσία αυτή έ�ει ήδη και θα έ�ει και στ� µέλλ�ν τεράστιες συνέπειες για την καθηµερινή
$ωή των π�λιτών της ΕΕ.

Η �µάδα τ�υ ΕΣΚ πιστεύει ακλ�νητα στην ένν�ια της αει��ρ�υ ανάπτυ!ης και επιθυµεί �ι π�λιτικές
της ΕΕ να στηρί$�νται σε αυτή την αρ�ή. Αυτ� συνεπάγεται τη διατήρηση και περαιτέρω �ελτίωση
τ�υ επιπέδ�υ δια�ίωσης, της απασ��λησης και της �ικ�ν�µικής ανάπτυ!ης, δια�υλάσσ�ντας
ταυτ��ρ�να τ� περι�άλλ�ν µέσω της µικρ�τερης κατανάλωσης και της καλύτερης δια�είρισης των
�υσικών π�ρων. Πιστεύ�υµε πως η δια�ίωση σε ένα υγιές περι�άλλ�ν απ�τελεί ανα�αίρετ�
δικαίωµα τ�υ π�λίτη και έ��υµε αναλά�ει τη δέσµευση να εγγυηθ�ύµε στις µελλ�ντικές γενιές
�τι τ�σ� τ� �υσικ� περι�άλλ�ν �σ� και �ι ενεργειακ�ί π�ρ�ι π�υ θα κληρ�ν�µήσ�υν θα είναι καλά
διατηρηµέν�ι. Πιστεύ�υµε, επίσης, �τι η δράση για την πρ�στασία τ�υ περι�άλλ�ντ�ς συµ�αδί$ει

µε τ�υς σ�σιαλιστικ�ύς στ���υς, �σ�ν α��ρά την �ικ�ν�µική ανάπτυ!η και
την απασ��ληση.

Στ� τ�µέα της υγείας, θεωρ�ύµε πως η ισ�τιµη πρ�σ�αση στην περίθαλψη
απ�τελεί θεµελιώδες δικαίωµα και απαιτ�ύµε η Ευρωπαϊκή Ένωση να
υπ�στηρί!ει �ιλ�δ�!ες π�λιτικές π�υ θα καθ�ρίσ�υν υψηλά πρ�τυπα στ�ν
τ�µέα της υγείας. Επίσης απαιτ�ύµε η ΕΕ να είναι έτ�ιµη να αντιµετωπίσει
τ�υς σηµεριν�ύς και µελλ�ντικ�ύς κινδύν�υς π�υ απειλ�ύν την υγεία των
π�λιτών της.

Τέλ�ς, επιθυµ�ύµε να ε!ασ�αλίσ�υµε την υψηλ�ύ επιπέδ�υ πρ�στασία τ�υ
καταναλωτή και να επι�άλ�υµε σα�είς υπ��ρεώσεις, τ�σ� στ�υς παραγωγ�ύς,
�σ� και στ�υς εµπ�ρ�υς.



Η �µάδα τ�υ ΕΣΚ έ�ει θέσει σε ε�αρµ�γή τις αρ�ές αυτές µέσω της π�λιτικής της δράσης στα πλαίσια τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ
Κ�ιν���υλί�υ:

Στ� µέτωπ� τ�υ διεθν�ύς περι�άλλ�ντ�ς � Έ��υµε αναλά�ει ενεργ� δράση, για να ε!ασ�αλίσ�υµε �τι η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα απ�τελεί παράδειγµα πρ�ς µίµηση για τ�ν υπ�λ�ιπ� κ�σµ�. Στην Παγκ�σµια Σύν�δ� Κ�ρυ�ής για την
Αει��ρ� Ανάπτυ!η στ� Γι��άνεσµπ�υργκ π�υ τρά�η!ε επί µακρ�ν τα �ώτα της δηµ�σι�τητας, τα Μέλη της �µάδας
τ�υ ΕΣΚ επέκριναν την απ�υσία !εκάθαρων στ��ων και δράσεων για τ� περι�άλλ�ν.Υπ�στηρί$�υµε, επίσης, την άµεση
και καθ�λική ε�αρµ�γή τ�υ Πρωτ�κ�λλ�υ τ�υ Κι�τ� και επιθυµ�ύµε να δ�ύµε µείωση των εκπ�µπών αερίων π�υ
πρ�καλ�ύν τ� �αιν�µεν� τ�υ θερµ�κηπί�υ µέσω µεθ�δων π�υ θα είναι ω�έλιµες για τ� περι�άλλ�ν, τις θέσεις
εργασίας και την �ικ�ν�µία.

Ανανεώσιµη Ενέργεια � Η �µάδα τ�υ ΕΣΚ επιθυµεί την αύ!ηση της �ρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στ�
12% απ� τ� τρέ��ν επίπεδ� τ�υ 6%, µέ�ρι τ� 2010.

Ασ$άλεια τρ�$ίµων � Θεωρ�ύµε $ήτηµα υψίστης σηµασίας την ανάκτηση της εµπιστ�σύνης των Ευρωπαίων
καταναλωτών ως πρ�ς την ασ�άλεια της παραγωγής των τρ��ίµων. Ε!ασ�αλίσαµε τη δυνατ�τητα τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ
�ργανισµ�ύ για την Ασ�άλεια των Τρ��ίµων να εκ�ρά$εται ανε!άρτητα, �ταν θεωρεί πως µια π�λιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης έρ�εται σε αντίθεση  µε τα συµ�έρ�ντα  των καταναλωτών. Στ� θέµα των Γενετικώς
Τρ�π�π�ιηµένων Τρ�$ίµων, τα Μέλη της �µάδας τ�υ ΕΣΚ ήταν εκείνα π�υ πρ�σπάθησαν
να �ρ�υν τη �ρυσή τ�µή ανάµεσα στη σπ�υδαι�τητα της επιστηµ�νικής καιν�τ�µίας,
των ευρωπαϊκών θέσεων εργασίας και της �ι�µη�ανίας και στ� δικαίωµα των Ευρωπαίων
καταναλωτών να απ�λαµ�άν�υν ασ�αλή τρ��ιµα και ένα υγιειν� περι�άλλ�ν και να
έ��υν την ελευθερία επιλ�γής στη �άση δια�αν�ύς πληρ���ρησης.

Υγεία � Υπ�στηρί!αµε την υι�θέτηση µιας ισ�ρρ�πηµένης κ�ιν�τικής ν�µ�θεσίας
µε στ��� την ε!ασ�άλιση ισ�τιµης πρ�σ�ασης σε �λες τις �αρµακ��ι�µη�ανίες
-συµπεριλαµ�αν�µένων των �αρµάκων π�υ δεν πρ�στατεύ�νται απ� πατέντα- τη
διασ�άλιση της ανταγωνιστικ�τητας και της δυνατ�τητας καιν�τ�µίας της �ι�µη�ανίας µας, καθώς και την καλύτερη
και πι� αντικειµενική πληρ���ρηση των ασθενών. ;σ�ν α��ρά τ�ν καπν�, τ�π�θετ�ύµε την υγεία των ανθρώπων
πάνω απ� τα συµ�έρ�ντα της �ι�µη�ανίας. Έ��υν ήδη τεθεί σε ε�αρµ�γή περι�ριστικά �ρια για µια σειρά επι�λα�ών
συστατικών των τσιγάρων, ενώ �ι καπν��ι�µη�ανίες αναγκά$�νται να είναι πι� αν�ι�τές και ειλικρινείς µε τ�υς
ευρωπαί�υς καταναλωτές.

(ηµικά � Έ��υµε απαιτήσει την άµεση θέσπιση !εκάθαρων καν�νων π�υ θα διέπ�υν την έγκριση �ηµικών �υσιών
και την απ�µάκρυνση �σων πρ�καλ�ύν ανησυ�ίες, µε �άση την αρ�ή της πρ�ληψης. �ι καν�νες αυτ�ί θα πρέπει
επίσης να αντιµετωπίσ�υν και τ� $ήτηµα της πρ�στασίας των εργα$�µένων.

Πρ�στασία των καταναλωτών � Πρ�ωθ�ύµε ένα δεσµευτικ� πλαίσι� ανα��ράς για τ�υς καν�νες εµπ�ρίας, τη
δια�άνεια, και την πλήρη ενηµέρωση των καταναλωτών, ενώ �ι �ι ενώσεις καταναλωτών θα πρέπει να αναγνωριστ�ύν
ως ��ρείς-κλειδιά στην �λη πρ�σπάθεια. ∆ιαδραµατίσαµε πρωταγωνιστικ� ρ�λ� σε π�λλές ρυθµίσεις για θέµατα π�υ
σ�ετί$�νται µε την ασ�άλεια των καταναλωτών, �πως για παράδειγµα στ� $ήτηµα της απαγ�ρευσης της �ρήσης
επικίνδυνων �ηµικών �υσιών στα παιδικά παι�νίδια.

Απ��λητα � Η �µάδα τ�υ ΕΣΚ έ�ει απαιτήσει την ανάληψη ενεργ�ύ δράσης, �σ�ν α��ρά την ανακύκλωση και την
επανα�ρησιµ�π�ίηση των υλικών συσκευασίας, δίν�ντας κίνητρα στ�υς παραγωγ�ύς να επιλέγ�υν �ιλικά πρ�ς τ�
περι�άλλ�ν υλικά συσκευασίας για τα πρ�ϊ�ντα τ�υς. Στ� ίδι� πνεύµα, η �µάδα µας πέτυ�ε στ� να καταστήσει
υπεύθυν�υς τ�υς παραγωγ�ύς ως πρ�ς την �ρθ�λ�γική δια�είριση τ�υ περι�άλλ�ντ�ς στ� $ήτηµα των απ�ρριµµάτων
ηλεκτρικών και ηλεκτρ�νικών συσκευών. Παρ�µ�ια π�λιτική ε�αρµ�στηκε και για τις αυτ�κινητ��ι�µη�ανίες.

Καλλυντικά � Η �µάδα τ�υ ΕΣΚ υπήρ!ε ασυµ�ί�αστη σ�ετικά µε τη �ρήση πειραµατ�$ωων για  καλλυντικά πρ�ϊ�ντα
π�υ δεν πρ��ρί$�νται για ιατρική �ρήση �πως είναι  τα κραγι�ν, τα σαµπ�υάν, τις κρέµες και τα απ�σµητικά.
Υι�θετήσαµε, επίσης, µία !εκάθαρη στάση υπέρ της απαγ�ρευσης των καρκιν�γ�νων και αλλεργι�γ�νων πρ�ϊ�ντων.

Περι�αλλ�ντική Ευθύνη � Υπ�στηρί$�υµε απ�λυτα την καθ�λική ε�αρµ�γή της αρ�ής «� ρυπαίνων πληρώνει» στην
Κ�ιν�τική ν�µ�θεσία σε περιπτώσεις περι�αλλ�ντικών καταστρ��ών, �πως η διαρρ�ή πετρελαί�υ απ� τ� δε!αµεν�πλ�ι�
Prestige, ώστε �ι υπεύθυν�ι να πληρών�υν τ� τίµηµα της µ�λυνσης π�υ πρ�κάλεσαν.

http://www.socialistgroup.org

Κ�ιν���υλευτική �µάδα τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Σ�σιαλιστικ�ύ Κ�µµατ�ς
Ευρωπαϊκ� Κ�ιν���ύλι�, �δ�ς Wiertz, B-1047 Βρυ!έλλες.
Τηλ.: +32 2 284 21 11 (Βρυ!έλλες) ή +33 3 88 17 40 01 (Στρασ��ύργ�)
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