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Vide



Ikviens Eiropas
iedzīvotājs saprot, 
ka vide ir tikai viena
un mūsu primārais
pienākums ir to
aizsargāt.



Eiropas Savienība
�

Laba vide nākošajām paaudzēm

Jau daudzus gadus, bet īpaši 2001. gadā Gēteborgas
Padomē ES līderi atzina, ka vides aizsardzība nav izolēts
jautājums, kas norobežojas kādas valsts teritorijā – to uzla-
bo vai pasliktina ikviens citās sfērās pieņemts jautājums,
sākot ar transportu un lauksaimniecību un beidzot ar
paplašināšanos, starptautisko tirdzniecību un attīstību.

Lai uzlabotu nākošo paaudžu dzīves kvalitāti, visām
Eiropas Savienības aktivitātēm ir jārēķinās ar vidi un tās aiz-
sardzību. Tā ir tā sauktā „pastāvīgā attīstība” – līdzsvars
starp vides aizsardzību un ekonomiskā progresa un
sociālās attīstības nodrošināšanu.

Eiropas Savienības loma šajā procesā ir atbalstīt un koor-
dinēt dalībvalstu centienus un pārliecināties, ka to valdības
pilda savas saistības. Tādējādi ES ir galvenais ar vides
problēmām saistītās likumdošanas centrs. Patlaban vides
politika ietver septiņas prioritātes: gaisa piesārņojums,
atkritumu pārstrāde, resursu izmantošana, augsnes aiz-
sardzība, vide pilsētās, pesticīdu lietošana un jūras vide.



Eiropas sociāldemokrāti
�

Pilsoņiem ir tiesības uz veselīgu
vidi

Eiropas sociāldemokrāti atbalsta pastāvīgās attīstības
viedokli. Ir jāatrod veids, kā samazināt dabas resursu
izmantošanu un uzlabot to pārstrādāšanu. Iedzīvotājiem
ir tiesības dzīvot veselīgā vidē un tas ir tikpat svarīgi
dzīves kvalitātei kā pieņemams materiālo un sociālo
resursu līmenis.

Pastāvīga attīstība un rūpes par vidi nav nesavienojami
jēdzieni ar ekonomiskiem mērķiem un nodarbinātību.
Videi draudzīgās tehnoloģijas, kas ir arī enerģiju eko-
nomējošas, jau ir ieviestas vairākos industriāli aktīvos
reģionos, savukārt ar vides aizsardzību saistītos reģionos
ir tikušas izveidotas daudzas jaunas darba vietas. 

Vides degradācija bieži ir saistīta ar nabadzību. Bieži vien
tieši nabadzīgākā cilvēku daļa ir tā, kas pirmā cieš no
izteiktas vides degradācijas. Tādēļ mums ir jārūpējas par
vidi arī mazattīstītajās valstīs.



Nākotnes ieguvumi
�

Vairāk cilvēku dzīvo tīrākā vidē

Nesen veikts Eiropas Komisijas pētījums rāda, ka ES
vides politika topošajās dalībvalstīs radīs ievērojamu
uzlabojumus ne tikai šīm valstīm, bet arī Eiropas
Savienībai un citiem blakus esošiem reģioniem.
Paplašināšanās nozīmēs, ka daudz lielākā teritorijā tiks
realizēta pasaulē ambiciozākā vides politika un likum-
došana.

Minētie uzlabojumi ietver:

• Labāku sabiedrības veselību – ja cilvēki mazāk ir
pakļauti gaisa piesārņojumam, samazinās elpceļu
slimību un priekšlaicīgas nāves skaits;

• Mazāks bojājums mežiem, laukiem, zivjaudzētavām un
ēkām, jo samazināsies skābais lietus un citas
piesārņojuma formas;

• Tīrāks ūdens;
• Drošāka un rūpīgāka atkritumu pārstrāde – sabiedrības

veselība uzlabosies, jo samazināsies noplūdes no atkri-
tumu izgāztuvēm;

• Pieaugs aizsargāto dabas reģionu skaits un
aizsargājamo sugu skaits.

Ir arī netiešie uzlabojumi – ieguldījumi vidē un
modernākas tehnoloģijas uzlabos ekonomikas efektivitāti
un paaugstinās kompāniju produktivitāti. Ražošanai
efektīvāka atkritumu pārstrāde nozīmē ietaupījumus, bet
labāka ūdens kvalitāte samazinās ražošanas un remonta
izmaksas, jo netīrais ūdens mazāk bojās aprīkojumu.



PES group: 
http://www.socialistgroup.org
PES: 
http://www.pes.org

Kontakti
Eiropas Sociāldemokrātiskās Partijas 
Parlamentārā Grupa, 
Eiropas Parlaments, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int
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Lai uzzinātu vairāk par to, ko Eiropas
sociāldemokrāti dara vides sfērā, apmeklējiet
sekojošas mājas lapas:
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http://www.lsdsp.lv


