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Środowisko



Lasy, wody i góry 
są największymi
skarbami Europy,
których ochrona
powinna być
obowiązkiem 
każdego
mieszkańca. 



Unia Europejska  
�

Czyste środowisko dla przyszłych
pokoleń

Ochrona środowiska nie może być tematem 
ograniczonym jedynie do granic państw członkowskich
Unii. Większość decyzji, czy to w zakresie transportu, 
rolnictwa, czy handlu międzynarodowego wpływa na
środowisko naturalne państw członkowskich Unii i jej
sąsiadów. 

Polityka Unii ma na celu znalezienie równowagi
pomiędzy ochroną środowiska a zapewnieniem rozwoju
gospodarczego i społecznegoo Takie podejście nazwane
zostało „zrównoważonym rozwojem”. 

Ochrona środowiska obejmuje siedem podstawowych
obszarów polityki Unii: zanieczyszczenie powietrza, 
przetwarzanie odpadów, zarządzanie racjonalnym
wykorzystaniem zasobów naturalnych, zarządzanie 
racjonalnym wykorzystaniem pestycydów, środowisko
miejskie, erozja gleb, środowisko morskie.



Europejscy Socjaldemokraci 
�

Czyste środowisko jest prawem
każdego człowieka. 

Europejscy Socjaldemokraci wierzą w „zrównoważony
rozwój”. Trzeba ograniczyć rabunkową eksploatację
zasobów naturalnych ziemi i znaleźć sposób na ich 
lepsze wykorzystanie. Życie w czystym środowisku jest
prawem każdego człowieka tak samo ważnym jak życie
na godnym poziomie.

Zrównoważony rozwój i poszanowanie środowiska 
naturalnego nie kłócą się z rozwojem gospodarczym i
polityką zatrudnienia. Czyste technologie, oszczędzające
również energię, działają już w wielu sektorach 
gospodarki. Wiele nowych miejsc pracy zostało 
stworzonych w związku z ochroną środowiska. 

Bieda i degradacja środowiska naturalnego są często ze
sobą połączone. Zwykle to najbiedniejsi cierpią 
najbardziej z powodu brudnej wody i powietrza. Dlatego
też dbanie o ochronę środowiska w mniej rozwiniętych
gospodarczo krajach powinno być przedmiotem naszej
szczególnej troski. 



Przyszłe Korzyści 
�

Większy dostęp do czystego
środowiska 

Rozszerzenie Unii Europejskiej oznacza większe 
możliwości ochrony środowiska, a w szczególności:

• Polepszenie kondycji służby zdrowia — ludzie 
oddychający czystym powietrzem dużo rzadziej 
zapadają na choroby płuc, raka, etc.,

• Mniejsze zniszczenie lasów, pól, łowisk i budynków
powodowane przez kwaśne deszcze,

• Czystszą wodę,
• Lepsze zarządzanie odpadami — nasze zdrowie 

ulegnie poprawie jeśli zmniejszy się emisja ścieków i
zanieczyszczeń chemicznych do wód gruntowych,

• Wzrost ilość obszarów chronionych i gatunków
zwierząt pod ochroną. 

Inwestycje ekologiczne i wdrażanie nowoczesnych 
technologii wpłynie również pozytywnie na wzrost 
gospodarczy i zwiększy produktywność. Dla przemysłu
lepsze wykorzystanie odpadów przyniesie duże
oszczędności, a czysta woda oznacza wolniejsze 
zużywanie się maszyn, co pociąga za sobą zmniejszenie
kosztów produkcji. 



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

Kontakt 
Klub Parlamentarny Partii 
Europejskich Socjalistów, 
Parlament Europejski, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int

Re
sp

. 
ed

ito
r:

 C
hr

is
tin

e 
Ve

rg
er

, 
PE

S 
G

ro
up

, 
W

ie
rt

z 
St

r.
, 

B-
10

47
 B

ru
ss

el
s 

D
es

ig
n/

pr
od

uc
tio

n:
M

os
tr

a
C

om
m

un
ic

at
io

n

Aby dowiedzieć się więcej co europejscy 
socialiści robią w zakresie środowiska, zobacz
naszą stronę internetową:
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http://www.sld.org.pl http://www.uniapracy.org.pl


