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Miljø

Europa skal ikke blot fungere som et indre marked eller et dynamisk
økonomisk vækstområde. En del af kernen i det europæiske projekt er,
at det skal sikre borgernes velfærd og livskvalitet. I traktaterne står der, at
Fællesskabet skal fremme en høj grad af beskyttelse og forbedring af miljøet

og en forsigtig og rationel anvendelse af naturressourcerne. På topmøderne i Lissabon og
Gøteborg besluttede de europæiske medlemsstater, at de økonomiske, sociale og miljømæssige
politikker skal ligestilles og koordineres som europæiske prioriteter. Den Europæiske Union har
ligeledes forpligtet sig til at bidrage til et højt sundhedsbeskyttelsesniveau.  En anden klar
og ambitiøs målsætning er at beskytte forbrugerne og fremme deres interesser. 

Europa-Parlamentet har med tiden fået større og større beføjelser, især på miljøområdet.
Med Maastricht- og Amsterdam-traktaterne fik Europa-Parlamentet mulighed for at vedtage
et stort antal retsakter sammen med Rådet. Europa-Parlamentets medlemmer kan derfor i
deres egenskab af repræsentanter for de europæiske borgere reagere på offentlighedens
forventninger, som vidner om stigende bekymring for miljø, sundhed, fødevaresikkerhed,
forbrugerbeskyttelse og den almindelige livskvalitet. Denne lovgivning har og vil fremover have
store konsekvenser for EU-borgernes dagligdag. 

PES-gruppen tror fuldt og fast på en bæredygtig udvikling og ønsker, at EU's politikker
baseres på dette begreb. Det betyder, at vi skal opretholde og styrke niveauet for velfærd,
beskæftigelse og økonomisk vækst, samtidig med at vi bevarer miljøet ved at forbruge færre
naturressourcer og udnytte dem bedre. Det er vores overbevisning, at borgerne har ret til
at leve i et sundt miljø, og vi forpligter os til at videregive et velbevaret miljø og naturressourcer
til fremtidige generationer. Vi er ligeledes overbevist om, at miljøbeskyttelse kan forenes med
socialdemokratiske mål inden for økonomisk vækst og beskæftigelse. 

På sundhedsområdet betragter vi lige adgang til sundhedspleje som
en grundlæggende rettighed, og vi kræver, at Den Europæiske Union
støtter ambitiøse politikker, som sætter høje standarder for sundhed, og
at Unionen skal kunne imødegå sundhedsfarer både nu og i fremtiden. 

Endelig ønsker vi at garantere høje standarder for forbrugerbeskyttelse
og pålægge både producenter og forhandlere entydige forpligtelser.



PES-gruppen har omsat disse principper til praksis i sit politiske arbejde i Europa-Parlamentet:

På den internationale miljøscene � Vi var en af drivkræfterne, da det skulle sikres, at Den Europæiske
Union skulle være et positivt eksempel for resten af verden. På det meget omtalte verdenstopmøde om
bæredygtig udvikling i Johannesburg var PES-gruppens medlemmer kritiske over for mangelen på klare
miljømål og -handlinger. Vi støtter også en hurtig og fuldstændig gennemførelse af Kyoto-protokollen og ønsker,
at drivhusgasemissioner mindskes til fordel for miljøet, beskæftigelsen og økonomien.

Vedvarende energi � PES-gruppen ønsker, at anvendelsen af vedvarende energi øges fra de nuværende
6% til 12% i år 2010.

Sikre fødevarer � Det er yderst vigtigt at gengive Europas befolkning tillid til, at deres fødevarer
produceres sikkert. Vi har sørget for, at den nye Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet kan tage bladet
fra munden, hvis Den Europæiske Union efter autoriteternes mening ikke handler i forbrugernes interesse.
På hele området for genmodificerede fødevarer har medlemmerne af PES-gruppen
forsøgt at opnå balance mellem vigtigheden af videnskabelig fornyelse, europæiske
arbejdspladser og industrien samt de europæiske forbrugeres ret til sikre fødevarer,
et sundt miljø og valgfrihed på basis af gennemskuelig information.

Sundhed � Vi har støttet afbalancering af lovgivningen med henblik på at garantere
rimelig adgang til farmaceutiske produkter, herunder generiske, industriens konkurrence-
dygtighed og evne til fornyelse samt bedre og mere objektiv information til patienter. Med
hensyn til tobak sætter vi folks helbred højere end denne industris interesser. Der er blevet
etableret restriktive grænser for skadelige ingredienser i cigaretter, og tobaksselskaberne
tvinges til at være mere åbne og ærlige over for Europas borgere.

Kemikalier � Vi har krævet hurtige, klare regler for godkendelse af kemiske stoffer og gradvis afvikling af
de stoffer, der vækker bekymring, med udgangspunkt i forsigtighedsprincippet. Disse regler bør også behandle
spørgsmålet om beskyttelse af arbejdere.

Forbrugerbeskyttelse � Vi støtter bindende instrumenter for retfærdige handelsnormer, gennemsigtighed
og fuld information til forbrugerne, medens forbrugerorganisationer bør anerkendes som centrale aktører. Vi
har ført an i forbuddet af mange emner vedrørende forbrugerbeskyttelse som f.eks. forbuddet mod farlige
kemiske stoffer i børnelegetøj.

Affald � PES-gruppen har krævet hårde indgreb vedrørende genbrug og genindvinding af emballage ved
at anspore producenterne til at vælge miljøvenlige emballager til deres varer. Vores gruppe har i samme ånd
haft held til at gøre producenterne ansvarlige for miljøvenlig styring af bortskaffelse af elektrisk og elektronisk
udstyr. En tilsvarende politik finder anvendelse på bilindustrien.

Kosmetik � PES-gruppen er ikke gået på kompromis i sin modstand mod dyreforsøg til ikke-medicinske
kosmetiske produkter, læbestifter, shampooer, cremer og deodoranter. Vi har indtaget en fast holdning
i forbuddet mod allergener og kræftfremkaldende produkter.

Erstatningsansvar for miljøskader � Vi støtter helhjertet fuld gennemførelse af princippet om, at
forureneren betaler, i EU's lovgivning om miljøkatastrofer som f.eks. olieudslippet fra Prestige, så de ansvarlige
betaler udgifterne i forbindelse med den forurening, de har forårsaget.

http://www.socialistgroup.org

De Europæiske Socialdemokraters Gruppe
Europa-Parlamentet, rue Wiertz, B-1047 Bruxelles
Tlf.: +32 2 284 21 11 (Bruxelles) eller +33 3 88 17 4001 (Strasbourg)

Kontakt
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