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Životné prostredie



Všetci v Európe
uznávajú, že je len
jedno životné
prostredie a že
našou prvoradou
povinnosťou je
chrániť ho.



Európska únia 
�

Kvalitné životné prostredie pre
budúce generácie

Počas mnohých rokov, a najmä na summite EÚ v
Göteborgu v roku 2001 lídri EÚ uznali, že životné prostredie
nie je izolovanou otázkou, ktorá sa obmedzuje len na
národné hranice – rozhodnutia prijaté v iných oblastiach, od
dopravy a poľnohospodárstva až po rozšírenie EÚ a 
medzinárodný obchod a rozvoj, všetky sa ho viac-menej
dotýkajú. 

V záujme zlepšenia kvality života budúcich generácií musia
všetky politiky a aktivity Únie zohľadňovať životné 
prostredie, t. j. “udržateľný rozvoj”: nachádzanie rovnováhy
medzi ochranou životného prostredia, zabezpečením 
ekonomického pokroku a sociálneho rozvoja. 

Úlohou EÚ je podporovať a koordinovať úsilie členských
štátov a kontrolovať, či vlády dodržiavajú povinnosti, ku
ktorým sa zaviazali. EÚ ako taká je hlavným zdrojom 
legislatívy v oblasti životného prostredia. Súčasná 
environmentálna politika pokrýva sedem kľúčových oblastí:
znečistenie ovzdušia, recykláciu odpadov, riadenie zdrojov,
ochranu pôdy, mestské životné prostredie, udržateľné
využívanie pesticídov a morské prostredie.



Európski socialisti
�

Zdravé životné prostredie je
občianske právo

Európski socialisti veria v ideu udržateľného rozvoja. Je
nevyhnutné spotrebúvať menej prírodných zdrojov a
nachádzať spôsoby na ich lepšie využitie. Žiť v zdravom
životnom prostredí je občianske právo, ktoré je pre 
kvalitu života človeka rovnako dôležité ako prijateľné
množstvo materiálnych a spoločenských zdrojov.

Udržateľný rozvoj a rešpektovanie životného prostredia
nie sú nezlúčiteľné s ekonomickými cieľmi a 
zamestnanosťou. Čisté technológie, ktoré zároveň šetria
energiu, sa využívajú už mnohých oblastiach priemyslu.
Vytvorili sa mnohé nové pracovné miesta súvisiace s
ochranou životného prostredia. 

Chudoba a poškodzovanie životného prostredia sú často
vzájomne prepojené. Väčšinou je to najchudobnejšie 
obyvateľstvo, ktoré najviac trpí poškodzovaním životného
prostredia. Životné prostredie v menej rozvinutých 
krajinách by preto malo byť tiež stredobodom našej
pozornosti.                                 



Prínosy pre budúcnosť
�

Viac ľudí žijúcich v čistejšom
prostredí

Nedávna štúdia Európskej komisie ukázala, že 
environmentálna politika EÚ v budúcich členských 
štátoch bude výrazným prínosom nielen pre samotné
krajiny, ale aj pre EÚ ako celok a ďalšie regióny 
susediace s EÚ. Rozšírenie bude znamenať oveľa širší
priestor pre realizáciu najambicióznejšej environmentálnej
politiky na svete.

Tieto prínosy zahŕňajú:

• Lepšie zdravie občanov: nižším znečistením ovzdušia
sa zníži aj počet ochorení dýchacích ciest a
predčasných úmrtí.

• Menej škôd na lesoch, poliach a v oblasti rybolovu, ako
aj na stavbách v dôsledku menej kyslých dažďov a
iných foriem znečistenia.

• Čistejšiu vodu.
• Bezpečnejšie a zdravšie riadenie odpadov: zlepší sa

zdravie obyvateľov v dôsledku nižších emisií a menších
únikov zo skládok odpadu.

• Zvýši sa počet prírodných oblastí, a ochrana zahrnie
široké množstvo druhov živočíchov a rastlín. 

Treba hovoriť aj o nepriamych prínosoch. Investície do
životného prostredia a viac moderných technológií
zlepšia ekonomickú výkonnosť a zvýšia produktivitu 
spoločností. Účinnejšíe hospodárenie s odpadmi v 
priemysle prinesie úspory, a lepšia kvalita vôd znamená
nižšie náklady na výrobu a údržbu, keďže zariadenia už
nebude poškodzovať znečistená voda.



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

Kontakt
Parlamentný klub
Strany európskych socialistov, 
Európsky Parlament, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int
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Viac informácií o tom, čo robia európski socialisti
v oblasti životného prostredia, nájdete na týchto
internetových stránkach:
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http://www.sdl.sk


