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Vsi v Evropi 
se zavedamo, 
da obstaja eno 
samo okolje in da je
naša prevladujoča
dolžnost, da ga
varujemo. 



Evropska unija
�

Dobro okolje za prihodnje 
generacije 

Pred leti in še posebej na srečanju v Goeteborgu leta 2001,
so se evropski voditelji začeli zavedati, da problem okolja ni
osamljen problem, omejen z nacionalnimi mejami  – saj
odločitve sprejete na drugih področjih, od transporta in
kmetijstva do razširitve in mednarodne trgovine ter razvoja,
vplivajo nanj v dobrem in slabem. 

Da bi izboljšale kakovost življenja prihodnjim generacijam,
morajo biti vse politike in aktivnosti Unije usmerjene tudi v
ohranjanje okolja. Temu pravimo trajnostni razvoj: najti 
ravnotežje med varovanjem okolja in zagotavljanjem
gospodarskega napredka in socialnega razvoja.

Vloga EU je podpirati in usklajevati dosežke držav članic in
preverjati, ali se njihove vlade držijo sprejetih dogovorov. EU
je namreč glavni vir okoljske zakonodaje. Okoljska politika
danes pokriva sedem ključnih področij: onesnaževanje
zraka, recikliranje odpadkov, upravljanje z viri, zaščita
zemlje, urbana okolja, dovoljena uporaba pesticidov in
morsko okolje.



Evropski socialdemokrati  
�

Zdravo okolje je državljanska 
pravica 

Evropski socialdemokrati verjamejo v pomen trajnostnega
razvoja. Potrebno je izkoriščati manj naravnih virov in
najti pot za njihovo boljšo izrabo. Živeti v zdravem okolju
je državljanska pravica in prav tako pomembna za 
kakovost življenja ljudi kot sprejemljiva raven materialnih
in socialnih virov.

Trajnostni razvoj in spoštovanje okolja nista nezdružljiva z
gospodarskimi cilji in zaposlovanjem. Čiste tehnologije,
ki tudi varčujejo z energijo, že obstajajo na mnogih
področjih industrijske aktivnosti. Ustvarjena so mnoga
nova delovna mesta na različnih področjih, povezana z
varovanjem okolja.

Revščina in poslabšanje okolja sta pogosto povezani.
Najpogosteje najrevnejše populacije na svetu najprej 
trpijo prav zaradi škodljivega okolja. Zato mora biti 
okolje v manj razvitih državah tudi naša skrb.



Bodoče koristi
�

Čisto okolje  za več ljudi 

Nedavna raziskava Evropske komisije je pokazala, da bo
okoljska politika EU v bodočih državah članicah prinesla
pomembno kor i s t ne samo nov im dr žavam 
članicam ampak tudi za EU in druge sosednje regije. 
Širitev bo pomenila mnogo širši prostor za uveljavljanje
najbolj napredne okoljske politike in zakonodaje na svetu. 

Te koristi vključujejo:

• Boljše javno zdravje: ljudje so manj izpostavljeni 
onesnaženemu zraku, dihalnim boleznim in prezgodnji
smrti.

• Manj škode za gozdove, polja in ribolov pa tudi za 
stavbe z zmanjšanjem nevarnosti kislega dežja in dru-
gih oblik polucijskih bolezni.

• Čistejše vode.
• Varnejše in zanesljivejše ravnanje z odpadki: javno

zdravje se bo izboljšalo zaradi nižjih emisij in izločanja
v zemeljski površini.  

• Zavarovana naravna področja se bodo povečala in
varovanje bo pokrivalo območje razširjenosti vrste.

Obstajajo pa tudi posredne koristi. Investicije v okolje in
modernejše tehnologije bodo izboljšale ekonomsko 
učinkovitost in povišale produktivnost podjetij. Za 
industrijo pomeni bolj učinkovito ravnanje z odpadki 
prihranek, boljša kakovost vode pomeni nižje stroške za
vzdrževanje opreme, saj bo ta manj uničena zaradi
umazane, onesnažene vode. 



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

Kontakti
Poslanska Skupina 
Stranke Evropskih Socialdemokratov, 
Evropski Parlament, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int
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Za podrobnejše informacije o delu Evropskih
socialdemokratov na področju okolja obiščite
spletno stran.
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http://www.zlsd.si


