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Miljö

Det är inte tillräckligt att Europa är en inre marknad eller ett dynamiskt
tillväxtområde. En del av själva grundtanken med det europeiska projektet
är att medborgarnas välbefinnande och livskvalitet ska förbättras. Enligt

fördragen ska gemenskapen främja en hög nivå i fråga om miljöskydd och förbättring av miljöns
kvalitet och en försiktig och rationell användning av naturens resurser. Vid de europeiska
medlemsstaternas toppmöten i Lissabon och Göteborg beslöts det att den ekonomiska och
sociala politiken samt miljöpolitiken ska ha samma betydelse och samordnas som europeiska
prioriteringar. EU har även åtagit sig att bidra till en hög skyddsnivå för den mänskliga hälsan. Ett
annat tydligt och ambitiöst mål är att skydda konsumenterna och främja deras intressen. 

Med tiden har Europaparlamentet fått allt större befogenheter, i synnerhet på miljöområdet.
Genom Maastricht- och Amsterdamfördragen blev det möjligt för Europaparlamentet att anta ett
stort antal rättsakter tillsammans med rådet. Ledamöterna i Europaparlamentet kan därför som
representanter för de europeiska medborgarna agera utifrån allmänhetens förväntningar.
Allmänhetens tankar vittnar om en ökad oro för miljön, folkhälsan, livsmedelssäkerheten,
konsumentskyddet och den allmänna livskvaliteten. Den här lagstiftningen har och kommer att
fortsätta ha enorma konsekvenser på EU-medborgarnas dagliga liv. 

ESP-gruppen tror på principen om en hållbar utveckling och vill att EU:s politik ska grunda sig
på denna. Det innebär att upprätthålla och förstärka våra nivåer av välbefinnande, sysselsättning
och ekonomisk tillväxt samtidigt som vi skyddar miljön, förbrukar färre naturresurser och utnyttjar
dem på ett bättre sätt. Vi anser att det inte är mer än rätt att medborgarna kan leva i en hälsosam
miljö och vi åtar oss att garantera ett arv i form av en välbevarad miljö och naturresurser åt de
kommande generationerna. Vidare anser vi att åtgärder för att skydda miljön står i
överensstämmelse med våra socialistiska mål när det gäller ekonomisk tillväxt och sysselsättning. 

På hälsoområdet betraktar vi lika tillgång till vård som en grundläggande
rättighet och vi kräver att EU stöder en ambitiös politik med en hög standard
för hälsa och bekämpar hälsorisker nu och i framtiden. 

Slutligen vill vi garantera höga standarder för konsumentskydd och ge både
producenter och handlare tydliga skyldigheter.



ESP-gruppen har omvandlat följande principer till praktisk tillämpning i sitt politiska arbete i Europaparlamentet:

På den internationella miljöscenen � Vi var drivande i arbetet med att få EU att föregå med gott exempel
inför resten av världen. Vid det omskrivna världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg var ESP-
gruppens ledamöter kritiska mot bristen på tydliga miljömässiga målsättningar och åtgärder. Vi stödjer även
snabb och fullständig implementering av Kyotoprotokollet och vill att utsläppen av växthusgaser minskar så
att såväl miljön som arbetena och ekonomin gynnas. 

Återvinningsbar energi � ESP-gruppen vill att användningen av återvinningsbar energi ökar från
nuvarande 6 % till 12 % till år 2010.

Säker mat � Det är av yttersta vikt att människorna i Europa återfår sin tro på att deras
mat har framställts på ett säkert sätt. Vi har sett till att EU:s nya livsmedelsmyndighet kan
tala öppet när de anser att EU inte agerar i konsumenternas intresse. På området
genmanipulerad mat har det varit ledamöterna i ESP-gruppen som har försökt att uppnå
en balans mellan betydelsen av vetenskaplig innovation, europeiska arbetstillfällen
och industri och de europeiska konsumenternas rätt till säker mat, en hälsosam miljö och
valfrihet baserat på öppen information.

Hälsa � Vi stödde en balanserad lagstiftning för att kunna garantera rättvis tillgång till
läkemedel, inklusive generiska produkter, konkurrenskraft och innovationsförmåga i vår
industri samt bättre och objektiv information till patienterna. När det gäller tobak sätter
vi människors hälsa före industrins intressen. Det har införts restriktiva gränsvärden för
skadliga ingredienser i cigaretter och tobaksbolagen tvingas att vara mer öppna och ärliga
mot de europeiska medborgarna.

Kemikalier � Med stöd i försiktighetsprincipen har vi krävt att det snabbt införs tydliga regler för hur kemiska
substanser auktoriseras och att de kemikalier som väcker oro avskaffas. Dessa regler bör även gälla frågan
om arbetarnas skydd.

Konsumentskydd � Vi främjar ett bindande system för rättvisa handelsnormer, öppenhet och fullständig
information för konsumenterna samtidigt som konsumentförbunden bör erkännas som viktiga aktieägare. Vi
var ledande i många frågor rörande konsumentskydd, t.ex. förbjudandet av farliga kemiska substanser i barns
leksaker.

Avfall � ESP-gruppen har krävt tuffa åtgärder för återvinning och återanvändning av förpackningsmaterial
genom att uppmuntra producenterna att välja miljövänliga förpackningsalternativ till sina varor. I samma anda
har vår grupp lyckats med att få producenterna ansvariga för en säker miljöhantering av avfall från elektrisk
och elektronisk utrustning. En liknande policy har införts inom bilindustrin.

Kosmetika � ESP-gruppen har inte gjort avkall på sitt motstånd mot djurförsök vid tillverkning av icke-
medicinska kosmetikaprodukter, läppstift, schampo, krämer och deodoranter. Vi har tagit en tydlig ställning
för förbudet mot allergener eller cancerframkallande produkter.

Skadeståndsskyldighet i miljöfrågor � Vi stöder en fullständig implementering inom EU:s lagstiftning
av principen att förorenaren betalar för miljökatastrofer, som i fallet med oljespill från fartyget Prestige På så
sätt får de som är ansvariga betala för den förorening de orsakat. 

http://www.socialistgroup.org

De europeiska Socialdemokraternas parlamentsgrupp
European Parliament, rue Wiertz, B-1047 Bryssel.
Tel.: (32-2) 284 21 11 (Bryssel) eller (33-3) 88 17 40 01 (Strasbourg)
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