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Milieu

Europa kan niet alleen maar een interne markt of een dynamische
economische groeiruimte zijn. Deel van de kern van het Europese project
is dat het moet toezien op de verbetering van het welzijn en de
levenskwaliteit van de burgers. De Verdragen stellen dat de Gemeenschap

een hoge mate van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu moet bieden,
naast een zorgvuldig en rationeel gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Tijdens de toppen van
Lissabon en Göteborg besloten de Europese lidstaten dat het economisch, sociaal en
milieubeleid een gelijke behandeling moet krijgen en als Europese prioriteit dient te worden
gecoördineerd. Ook heeft de Europese Unie zich ertoe verbonden bij te dragen tot een hoog
niveau van bescherming van de volksgezondheid. Nog een duidelijk en ambitieus streefdoel is
de bescherming van de consumenten en de behartiging van hun belangen. 

Met de tijd heeft het Europees Parlement steeds meer bevoegdheden gekregen, en dan
met name op milieugebied. De Verdragen van Maastricht en Amsterdam stelden het Europees
Parlement in staat samen met de Raad een groot aantal wetten aan te nemen. Daarom kunnen
de leden van het Europees Parlement, als vertegenwoordigers van de Europese burgers, tegemoet
komen aan de verwachtingen van het publiek die getuigen van een toenemende bezorgdheid over
het milieu, de volksgezondheid, de voedselveiligheid, de consumentenbescherming en de algehele
levenskwaliteit. Deze wetgeving heeft nu en in de toekomst grote gevolgen voor het dagelijks leven
van de EU-burgers. 

De PES-Fractie gelooft sterk in de notie van duurzame ontwikkeling en wil dat het EU-beleid
hierop wordt gebaseerd. Dit betekent dat onze niveaus van welvaart, werkgelegenheid en
economische groei behouden moeten blijven maar dat tegelijk het milieu beschermd wordt, met
minder verspilling en een beter gebruik van de natuurlijke hulpbonnen. Wij zijn van mening dat
het leven in een gezonde omgeving niets meer is dan een recht van de burgers en wij beloven
voor de toekomstige generaties een goed bewaard milieu en dito natuurlijke hulpbronnen te zullen

veilig stellen. Bovendien geloven wij dat maatregelen om het milieu te
beschermen in overeenstemming zijn met onze socialistische doelstellingen
in termen van economische groei en werkgelegenheid.

Op gezondheidsgebied beschouwen wij gelijke toegang tot gezondheids-
zorg als een basisrecht. Wij eisen dat de Europese Unie een ambitieus beleid
met hoge gezondheidsnormen steunt en dat zij nu en in de toekomst in staat
is gevaren voor de gezondheid het hoofd te bieden. 

En tot slot willen wij hoge niveaus van consumentenbescherming garanderen
en zowel fabrikanten als handelaren duidelijke verplichtingen opleggen.



De PES-Fractie heeft deze principes in haar politieke werk in het Europees Parlement in praktijk gebracht:

Op het internationale milieutoneel � Wij leverden een extra stimulans om erop toe te zien dat de Europese
Unie een positief voorbeeld zou zijn voor de rest van de wereld.  Tijdens de veelbesproken Wereldtop voor
Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg stonden de leden van de PES-Fractie kritisch tegenover het gebrek
aan duidelijke milieudoelen en -maatregelen. Ook steunen wij de snelle en volledige implementatie van het Protocol
van Kyoto en willen wij dat ozonbedreigende uitlaatgassen worden geëlimineerd op een manier die het milieu,
de werkgelegenheid en de economie ten goede komt.

Hernieuwbare energie  � De PES-Fractie wil dat het gebruik van hernieuwbare energie stijgt van de huidige
6% tot 12% tegen het jaar 2010.

Veilig voedsel � Het is van het allergrootste belang dat het vertrouwen van de Europese
bevolking in veilig geproduceerd voedsel opnieuw wordt opgebouwd. Wij zorgden dat de
nieuwe Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid zich kan uitspreken als zij van mening is
dat de Europese Unie niet in de belangen van haar consumenten handelt.  Op het terrein
van genetisch gemodificeerd voedsel waren de leden van de PES-Fractie degenen die
een evenwicht probeerden te bereiken tussen enerzijds het belang van wetenschappelijke
vernieuwing en de Europese werkgelegenheid en industrie en anderzijds het recht van de
Europese consumenten op veilig voedsel, een gezonde omgeving en een vrije keuze
gebaseerd op doorzichtige informatie.

Gezondheid � Wij steunden een evenwichtige wetgeving om een eerlijke toegang tot
geneesmiddelen (inclusief generische), het concurrentie- en innovatievermogen van onze
industrie, alsook betere en objectieve voorlichting aan patiënten te garanderen. Ten aanzien
van tabaksproducten plaatsten we de volksgezondheid boven de belangen van de sector.
Restrictieve beperkingen op schadelijke ingrediënten in sigaretten zijn nu een feit en
tabaksbedrijven worden gedwongen om opener en eerlijker te zijn tegenover de Europese
burgers.

Chemische stoffen  � We vroegen snelle en duidelijke regels voor de goedkeuring van chemische stoffen
en de geleidelijke afschaffing van die stoffen die ons zorgen baren, uitgaand van het voorzorgsbeginsel. Deze
regels dienen ook de kwestie van de bescherming van werknemers aan te pakken.

Consumentenbescherming � Wij pleitten voor een bindend kader voor eerlijke handelsnormen, transparantie
en volledige informatie voor consumenten, evenals voor de erkenning van consumentenverenigingen als essentiële
actoren.  Wij liepen voorop bij het verbod op tal van zaken die betrekking hebben op consumentenbescherming,
zoals het verbod op gevaarlijke chemische stoffen in kinderspeelgoed.

Afval  � De PES-Fractie vroeg om harde maatregelen voor de recycling en het hergebruik van verpakkingen,
met incentives voor fabrikanten die bij hun goederen voor milieuvriendelijke verpakkingen kiezen. In dezelfde geest
is onze Fractie erin geslaagd de fabrikanten aansprakelijk te stellen voor een goed milieubeheer bij de verwijdering
van elektrische en elektronische apparatuur. Een soortgelijk beleid werd toegepast op de autoindustrie.

Cosmetica � De PES-Fractie heeft niets toegegeven in haar verzet tegen het gebruik van dierproeven voor
niet-medicinale cosmeticaproducten, lipsticks, shampoos, crèmes en deodoranten. Wij namen een krachtig
standpunt in aangaande het verbod op allergenen of kankerverwekkende producten.

Milieuaansprakelijkheid � Wij pleiten voor volledige toepassing van het ‘de vervuiler betaalt’ principe in de
EU-wetgeving bij milieurampen, zoals de olielek uit de Prestige, zodat de verantwoordelijke personen opdraaien
voor de door hen veroorzaakte vervuiling.

http://www.socialistgroup.org

Parlementaire Fractie van de Partij van de Europese Sociaaldemocraten,
Europees Parlement, Wiertzstraat, 1047 Brussel.
Tel.: +32 2 284 21 11 (Brussel) +33 3 88 17 40 01 (Straatsburg)
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