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Ambiente

A Europa não pode limitar-se a ser apenas um mercado interno ou um
espaço de crescimento económico dinâmico. Parte da essência do projecto
europeu consiste em assegurar uma melhoria do bem-estar e da qualidade
de vida dos cidadãos. De acordo com os Tratados, a Comunidade deve

promover um elevado nível de protecção e de melhoria da qualidade do ambiente, bem como
uma utilização prudente e racional dos recursos naturais. Nas Cimeiras de Lisboa e de
Gotemburgo, os Estados-Membros decidiram que as políticas económica, social e ambiental
deveriam ser colocadas em pé de igualdade e coordenadas enquanto prioridades europeias.
A União Europeia também assumiu o compromisso de contribuir para um elevado nível de
protecção da saúde humana. Outro objectivo claro e ambicioso consiste na protecção dos
consumidores e na promoção dos seus interesses.

Ao longo do tempo, o poder político do Parlamento Europeu tem vindo a aumentar, em
particular no domínio do ambiente. Com os Tratados de Maastricht e de Amesterdão o Parlamento
Europeu passou a poder adoptar uma grande quantidade de actos legislativos juntamente
com o Conselho. Os membros do Parlamento Europeu, enquanto representantes dos cidadãos
europeus, estão assim aptos a responder às expectativas da opinião pública que evidenciam
uma crescente preocupação em matéria de ambiente, saúde pública, segurança alimentar,
protecção dos consumidores e qualidade de vida em geral. Esta legislação tem e terá enormes
consequências para a vida quotidiana dos cidadãos da UE.   

O Grupo PSE acredita firmemente na noção de desenvolvimento sustentável e deseja que
as políticas europeias se baseiem neste conceito. Isso implica a manutenção e o fortalecimento
dos actuais níveis de bem-estar, emprego e crescimento económico, em simultâneo com a
preservação do ambiente, um menor consumo de recursos naturais e a sua melhor utilização.
Acreditamos que os cidadãos têm o direito de viver num ambiente saudável e comprometemo-
nos a garantir que as gerações futuras possam herdar um ambiente bem preservado e com

recursos naturais. Além disso, acreditamos que as acções a favor da protecção
do ambiente são compatíveis com os nossos objectivos socialistas em termos
de crescimento económico e de emprego.  

Na área da saúde, consideramos que a igualdade de acesso aos cuidados
de saúde é um direito básico dos cidadãos e exigimos que a União Europeia
apoie políticas ambiciosas que estabeleçam níveis elevados de protecção
da saúde, e que seja capaz de enfrentar os perigos para a saúde, tanto
agora como no futuro. 

Por último, queremos garantir níveis elevados de protecção dos consumidores
e estabelecer obrigações bem definidas, tanto para os produtores como
para os comerciantes.



O Grupo PSE tem colocado estes princípios em prática no trabalho político desenvolvido no Parlamento Europeu:

No domínio da protecção internacional do ambiente � Esforçámo-nos por assegurar que a União
Europeia constituísse um exemplo positivo para o resto do mundo. Na muito divulgada Cimeira Mundial sobre
Desenvolvimento Sustentável de Joanesburgo, os deputados do Grupo PSE criticaram a falta de objectivos
e acções ambientais bem definidos. Também apoiamos a implementação rápida e total do Protocolo de Quioto
e pretendemos que as emissões de gases com efeito de estufa sejam reduzidas de forma a beneficiar o ambiente,
o emprego e a economia.

Energias renováveis � O Grupo PSE pretende um aumento da utilização de energias renováveis, dos actuais
6% para 12% até 2010.

Segurança Alimentar � É da maior importância restaurar a confiança dos consumidores europeus na segurança
dos produtos alimentares que consomem. Assegurámos que a nova Autoridade Europeia para a Segurança
dos Alimentos possa pronunciar-se caso considere que a União Europeia não está a actuar no interesse dos
consumidores. Na área dos Alimentos Geneticamente Modificados, têm sido
os deputados do Grupo PSE a procurar alcançar um equilíbrio entre a importância da
inovação científica, do emprego e da indústria na Europa e o direito que assiste aos
consumidores europeus de terem ao seu dispor alimentos seguros, um ambiente saudável
e liberdade de escolha com base numa informação transparente.

Saúde � Apoiámos uma legislação equilibrada de forma a garantir o acesso equitativo
aos medicamentos, incluindo genéricos, a competitividade e capacidade de inovação da
indústria europeia e uma informação objectiva e de melhor qualidade para os doentes.
Relativamente ao sector do tabaco, colocamos a saúde das pessoas à frente dos
interesses da indústria. Foram estabelecidos limites para os ingredientes nocivos presentes nos cigarros e as
empresas tabaqueiras estão a ser obrigadas a ser mais abertas e honestas com os cidadãos europeus.

Produtos químicos � Exigimos a definição rápida de uma regulamentação clara em matéria de autorizações
de substâncias químicas e a supressão gradual daquelas que são motivo de preocupação, tendo por base o
princípio da precaução. Esta regulamentação deve também tratar da questão da protecção dos trabalhadores.

Protecção dos consumidores � Incentivámos a criação de um quadro vinculativo tendo em vista o
estabelecimento de normas para um comércio justo, a transparência e total informação dos consumidores,
devendo as associações de defesa dos consumidores ser reconhecidas como principais intervenientes.
Promovemos a imposição de proibições em muitas questões relacionadas com a protecção dos consumidores,
como a proibição da presença de substâncias químicas perigosas em brinquedos.

Resíduos � O Grupo PSE tem apelado a uma acção firme em matéria de reciclagem e reutilização de
embalagens, oferecendo incentivos aos produtores para que escolham embalagens que respeitam o ambiente
para os seus produtos. No mesmo espírito, o nosso Grupo conseguiu que os produtores passassem a ser
responsáveis por uma boa gestão ambiental da eliminação de equipamentos eléctricos e electrónicos. Foi aplicada
uma política semelhante à indústria automóvel.

Cosméticos � O Grupo PSE não cedeu na sua oposição à realização de testes em animais para o desenvolvimento
de produtos cosméticos não medicinais, batons, champôs, cremes e desodorizantes. Adoptámos uma posição
firme em relação à proibição de alergénios ou produtos cancerígenos.

Responsabilidade ambiental � Apoiámos firmemente a plena aplicação do princípio do poluidor-pagador
estabelecido na legislação comunitária em caso de catástrofes ambientais, como no caso do derrame de petróleo
do Prestige, de modo a que os responsáveis paguem o custo da poluição que causaram.

http://www.socialistgroup.org

Grupo Parlamentar do Partido Socialista Europeu,
Parlamento Europeu, rue Wiertz, B-1047 Bruxelas.
Tel.: +32 2 284 21 11 (Bruxelas) ou +33 3 88 17 40 01 (Estrasburgo)
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