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Ympäristö

Euroopan integraation ei saa merkitä ainoastaan yhtenäismarkkinoita ja
dynaamisen talouskasvun aluetta, vaan sen pitää myös tuoda kansalaisille
hyvinvointia ja elämänlaatua. Perustamissopimusten mukaan yhteisön on

edistettävä ympäristön korkeatasoista suojelua, parannettava ympäristön tilaa sekä
edesautettava luonnonvarojen säästeliästä ja järkiperäistä käyttöä. Lissabonin ja Göteborgin
Eurooppa-neuvostoissa EU:n jäsenvaltiot päättivät, että talous-, sosiaali- ja ympäristöpolitiikat
asetetaan samanarvoisiksi ja niitä koordinoidaan eurooppalaisina painopistealueina. Euroopan
unioni on myös sitoutunut parantamaan kansalaistensa terveyden suojelun tasoa. Kuluttajien
suojelu ja kuluttajien etujen edistäminen on myös selkeä ja kunnianhimoinen tavoite.

Vuosien varrella Euroopan parlamentti on saanut yhä enemmän toimivaltaa ympäristöasioissa.
Maastrichtin ja Amsterdamin sopimukset lisäsivät Euroopan parlamentin lainsäädännöllistä
päätäntävaltaa ministerineuvoston rinnalla. Euroopan kansalaisia edustavat Euroopan parlamentin
jäsenet voivat näin vastata kansalaisten odotuksiin, jotka osoittavat heidän olevan entistä
huolestuneempia ympäristöstä, kansanterveydestä, elintarviketurvallisuudesta, kuluttajansuojasta ja
yleisestä elämänlaadusta. Alan lainsäädännöllä on ollut ja tulee olemaan suuri merkitys EU-
kansalaisten jokapäiväiseen elämään.

ESP:n ryhmä tukee ponnekkaasti kestävän kehityksen periaatetta ja vaatii sen huomioon ottamista
kaikessa EU:n politiikassa. Tämä tarkoittaa hyvinvoinnin, työllisyyden ja talouskasvun ylläpitämistä
ja vahvistamista, mutta myös ympäristönsuojelua ja luonnonvarojen säästeliästä käyttöä.
Pidämme puhdasta ympäristöä eurooppalaisten kansalaisoikeutena, jonka sitoudumme jättämään
myös tuleville sukupolville samoin kuin riittävät luonnonvarat. Ympäristönsuojelua edistävät
toimenpiteet sopivat hyvin yhteen sosiaalidemokraattisten talouskasvuun ja työllisyyteen liittyvien
tavoitteidemme kanssa. 

Terveydenhuollossa pidämme yhtäläistä pääsyä terveyspalveluihin
perusoikeutena ja vaadimme EU:n antavan tukensa alan kunnianhimoisille
pyrkimyksille ja korkeille terveydenhuoltoalan standardeille. EU:n pitää pystyä
reagoimaan terveysriskeihin nyt ja tulevaisuudessa. Haluamme taata myös
kuluttajansuojan korkean tason ja asettaa selkeitä velvoitteita sekä
teollisuudelle että kaupalle. 



ESP:n ryhmä on siirtänyt periaatteensa käytäntöön työskentelyssään Euroopan parlamentissa:

Kansainväliset ympäristöasiat � Haluamme erityisesti varmistaa, että Euroopan unioni näyttää positiivista
esimerkkiä muulle maailmalle. Johannesburgin Kestävän kehityksen huippukokouksessa ESP:n ryhmän jäsenet
valittivat selkeiden ympäristötavoitteiden ja -toimenpiteiden puutetta. Tuemme Kioton pöytäkirjan ripeää ja
täydellistä täytäntöönpanoa ja haluamme nähdä kasvihuonekaasupäästöjä leikattavan ympäristöä, työllisyyttä ja
talouskasvua hyödyttävällä tavalla.

Uusiutuvat energialähteet � PSE-ryhmä vaatii, että uusiutuvien energialähteiden käyttöä nostetaan
kuudesta 12 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä.

Elintarviketurvallisuus � Eurooppalaisten luottamuksen palauttaminen elintarvikkeidensa
turvallisuuteen on ehdottoman tärkeää. Olemme varmistaneet, että Euroopan unionin uusi
elintarviketurvallisuusvirasto pystyy tarvittaessa reagoimaan mikäli se katsoo, ettei EU toimi
kuluttajien etujen mukaisesti. Muuntogeenisten elintarvikkeiden kohdalla ESP:n ryhmän
jäsenet ovat pyrkineet saavuttamaan tasapainon tieteellisten tavoitteiden ja Euroopan
työllisyyden sekä  eurooppalaisten kuluttajien oikeuksien, puhtaiden elintarvikkeiden ja
avoimeen tiedottamiseen perustuvan valinnanvapauden välillä. 

Terveys � Annoimme tukemme lainsäädännölle, jolla varmistetaan yhtäläinen pääsy
lääkkeisiin - mukaan lukien geneeriset lääkkeet -, teollisuuden kilpailu- ja innovointikyvyn
säilyminen sekä parempi ja puolueettomampi tiedottaminen potilaille. Tupakan kohdalla
asetamme kansalaisten terveyden teollisuuden etujen edelle. Savukkeiden haitallisten
aineiden pitoisuuksille sovelletaan tiukkoja rajoja, ja tupakkateollisuus joutuu toimimaan
entistä avoimemmin ja rehellisemmin Euroopan kansalaisia kohtaan.

Kemikaalit � Olemme vaatineet ripeitä toimia ja selkeitä sääntöjä kemiallisten aineiden lupamenettelyyn sekä
haitallisten kemikaalien asteittaista poistamista markkinoilta varovaisuusperiaatetta noudattaen. Säännöissä
pitäisi ottaa kantaa myös työntekijöiden suojeluun.  

Kuluttajansuoja � Peräänkuulutamme sitovaa puitteistoa rehdin kaupankäynnin ehdoille, avoimuudelle ja
kuluttajien kattavalle tiedottamiselle. Kuluttajajärjestöt pitäisi nähdä keskeisenä sidosryhmänä. Olemme antaneet
panoksemme moniin kuluttajansuojaan liittyviin kieltoihin, kuten vaarallisten kemiallisten aineiden kieltämiseen
lasten leluissa.

Jätteet � ESP:n ryhmä on vaatinut tiukkoja sääntöjä pakkausjätteen kierrätykseen ja hyötykäyttöön. Tuottajia
pitäisi kannustaa valitsemaan ympäristöystävällisiä pakkausvaihtoehtoja. Samassa yhteydessä ryhmämme on
onnistunut saattamaan tuottajat vastuuseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristöystävällisestä
hävittämisestä. Samaa periaatetta sovelletaan autoteollisuuteen. 

Kosmetiikka � ESP:n ryhmä vastustaa ehdottomasti eläinkokeiden käyttöä muihin kuin lääketuotteisiin,
esimerkiksi huulipuniin, shampoisiin, voiteisiin ja deodorantteihin. Lisäksi vaadimme allergiaa ja syöpää aiheuttavien
aineiden käytön kieltämistä.

Ympäristövastuu � Tuemme voimakkaasti saastuttaja maksaa -periaatteen täydellistä sisällyttämistä EU:n
ympäristötuhoja säätelevään lainsäädäntöön. Prestige-onnettomuuden kaltaisissa tuhoissa saastuttajan täytyy
vastata aiheuttamansa vahingon kustannuksista.

http://www.socialistgroup.org

Euroopan sosialidemokraattisen puolueen parlamenttiryhmä,
Euroopan parlamentti, rue Wiertz, B-1047 Bryssel.
Puh.: +32 2 284 21 11 (Bryssel) tai +33 3 88 17 40 01 (Strasbourg)
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