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Kiekvienam 
europiečiui aišku, 
jog gamta yra unikali
ir mūsų pagrindinė
pareiga ją tausoti ir
saugoti.



Europos Sąjunga
�

Gamtos išsaugojimas ateities 
kartoms 

Jau daugelį metų, o ypač Gioteborgo Taryboje 2001 m. ES
vadovai pripažįsta, jog aplinka nėra atskirų šalių problema,
kurią riboja valstybinės sienos. Įvairiose srityse, pradedant
transportu ir žemės ūkiu ir baigiant ES plėtra bei tarptauti-
ne prekyba ir vystymusi, priimti sprendimai vienaip ar kitaip
veikia ir aplinką.

Siekiant pagerinti ateities kartų gyvenimo kokybę, visa ES
politika ir veikla turi atsižvelgti į aplinką. Vykdoma politika
pavadinta „ekologiška plėtra”, kuomet derinama 
aplinkosauga, ekonominė pažanga ir socialinis vystymasis.

ES vaidina svarbų vaidmenį remiant ir koordinuojant 
valstybių narių pastangas, o taip pat užtikrina, jog šalių
vyriausybės laikytųsi prisiimtų įsipareigojimų. Europos
Sąjunga yra pagrindinis įstatymų aplinkosaugos klausimais
leidžiamasis organas. Pastaruoju metu aplinkosaugos 
politika apima septynias pagrindines sritis: oro užterštumą,
atliekų perdirbimą, gamtinių išteklių naudojimą, dirvožemio
apsaugą, urbanistinę aplinkosaugą, ekologišką pesticidų
naudojimą ir jūrinę aplinkosaugą.



Europos socialistai
�

Sveika aplinka – piliečių teisė

Europos socialistai pritaria ekologiškos plėtros 
sampratai. Svarbu naudoti mažiau gamtinių išteklių ir
rasti būdų, kaip geriau juos panaudoti. Pilietis turi teisę
gyventi sveikoje aplinkoje. Tai žmogaus gyvenimo kokybei
turi tokią pat svarbą, kaip ir pakankamas materialinių bei
socialinių resursų lygis.

Ekologiška plėtra ir dėmesys aplinkai nėra su 
ekonominiais tikslais ir užimtumu nesuderinami dalykai.
Švarios, energiją taupančios technologijos jau pritaikytos
ne vienoje pramoninės veiklos srityje. Daug naujų darbo
vietų sukurta įvairiose su aplinkosauga susijusiose 
srityse.

Skurdas ir aplinkos niokojimas dažnai tarpusavyje susiję.
Dažniausiai vargingiausi žemės gyventojai pirmiausia
kenčia nuo labiausiai suniokotos gamtos. Dėl šios
priežasties aplinkosauga mažiau išsivysčiusiose šalyse
taip pat turėtų tapti mūsų rūpesčiu.



Ateities perspektyvos
�

Daugiau žmonių gyvens
švaresnėje aplinkoje

Neseniai Europos Komisijos užsakymu atliktas tyrimas
rodo, jog ES aplinkosaugos politika duos didžiulę naudą
ne tik pačioms šalims kandidatėms, bet ir ES bei šalia
esantiems regionams. ES plėtra reiškia, jog dar 
didesnėje teritorijoje bus vykdoma pati pažangiausia
aplinkosaugos politika pasaulyje.

Vykdoma politika bus naudinga, nes:

• Pagerės visuomenės sveikata: sumažėjus oro
užterštumui, sumažės ir kvėpavimo takų ligų bei 
ankstyvos mirties atvejų.

• Mažiau žalos bus padaryta miškams, laukams, žūklės
rajonams ir pastatams, sumažėjus rūgščiam lietui ir
kitoms užterštumo formoms.

• Vanduo taps švaresnis.
• Atliekų tvarkymas taps saugesnis ir tikslingesnis: 

visuomenės sveikata pagerės dėl mažesnio nuotėkio iš
atliekų užkasimo vietų.

• Saugomų gamtos plotų ir rūšių padaugės.

Pastebima ir netiesioginė nauda: investicijos į 
aplinkosaugą ir šiuolaikiškesnės technologijos pagerins
ekonominį efektyvumą ir ženkliai padidins įmonių 
produktyvumą. Pramonės sferoje lėšos bus taupomos
dėl efektyviau tvarkomų atliekų. Geresnė vandens
kokybė reikš mažesnes gamybos ir eksploatavimo 
išlaidas, kadangi užterštas vanduo nebegadins įrangos.



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

Kontaktai
Europos Socialistu Partijos Parlamentine Grupe 
Europos Parlamentas, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int
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Daugiau informacijos apie Europos socialistų
veiklą aplinkos apsaugos srityje galite rasti
šiuose tinklapiuose:
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http://www.lsdp.lt


