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Περι�άλλ	ν



�λ�ι στην Ευρώπη
απ�δέ#�νται $τι τ�
περι&άλλ�ν ανήκει
σε $λ�υς και $τι
απ�τελεί πρώτιστ�
καθήκ�ν µας η
πρ�στασία τ�υ.



Ευρωπαϊκή Ένωση
�

Ένα υγιές Περι&άλλ�ν για τις
µελλ�ντικές γενιές

Εδώ και π�λλά #ρ$νια, ειδικά $µως στ� Συµ&�ύλι� τ�υ
Γκέτεµπ�ργκ τ� 2001, �ι Ευρωπαί�ι ηγέτες
αναγνώρισαν $τι τ� περι&άλλ�ν δεν απ�τελεί θέµα
περι�ρι8$µεν� στα εθνικά σύν�ρα, α9�ύ απ�9άσεις
π�υ λαµ&άν�νται σε άλλ�υς τ�µείς, απ$ τις
µετα9�ρές και τη γεωργία µέ#ρι τη διεύρυνση και τ�
διεθνές εµπ$ρι�, έ#�υν επιπτώσεις σ’ αυτ$, είτε
θετικές, είτε αρνητικές.

Για να &ελτιωθεί η π�ι$τητα 8ωής των µελλ�ντικών
γενεών, $λες �ι δραστηρι$τητες και �ι π�λιτικές
πρέπει να λαµ&άν�υν υπ$ψη τ� περι&άλλ�ν. Αυτ$
�ν�µά8εται «αει9$ρ�ς ανάπτυ=η»: ισ�ρρ�πία µετα=ύ
της πρ�στασίας τ�υ περι&άλλ�ντ�ς και της
διασ9άλισης της κ�ινωνικής και �ικ�ν�µικής πρ�$δ�υ.

� ρ$λ�ς της ΕΕ συνίσταται έτσι, στην υπ�στήρι=η και
τ� συντ�νισµ$ των πρ�σπαθειών των κρατών-µελών
και τ�ν έλεγ#� της τήρησης των δεσµεύσεων εκ
µέρ�υς των κυ&ερνήσεων. Ως εκ τ�ύτ�υ, η ΕΕ
απ�τελεί την κύρια πηγή περι&αλλ�ντικής
ν�µ�θεσίας. Η σηµερινή περι&αλλ�ντική π�λιτική
καλύπτει επτά τ�µείς-κλειδιά: ατµ�σ9αιρική ρύπανση,
ανακύκλωση, δια#είριση των πλ�υτ�παραγωγικών
πηγών, πρ�στασία τ�υ εδά9�υς, αστικ$ περι&άλλ�ν,
περι�ρισµ$ς της #ρήσης 9υτ�9αρµάκων και θαλάσσι�
περι&άλλ�ν.



Ευρωπαί	ι Σ	σιαλιστές
�

Ένα υγιές Περι&άλλ�ν είναι
∆ικαίωµα τ�υ Π�λίτη

�ι Ευρωπαί�ι Σ�σιαλιστές υπ�στηρί8�υν την θεωρία
της αει9$ρ�υ ανάπτυ=ης. Είναι αναγκαί� να
περι�ρίσ�υµε την ανάλωση των 9υσικών π$ρων και
να &ρ�ύµε καλύτερ�υς τρ$π�υς α=ι�π�ίησης. Η 8ωή
σε ένα υγιές περι&άλλ�ν είναι δικαίωµα τ�υ π�λίτη,
τ$σ� σηµαντικ$ για την π�ι$τητα 8ωής $σ� και ένα
απ�δεκτ$ επίπεδ� υλικών και κ�ινωνικών π$ρων.

Η αει9$ρ�ς ανάπτυ=η και � σε&ασµ$ς τ�υ
περι&άλλ�ντ�ς δεν είναι ασυµ&ί&αστα µε τ�υς
�ικ�ν�µικ�ύς στ$#�υς και την π�λιτική
απασ#$λησης. Η τε#ν�λ�γία π�υ σέ&εται τ�
περι&άλλ�ν και ε=�ικ�ν�µεί ενέργεια
#ρησιµ�π�ιείται ήδη σε αρκετ�ύς τ�µείς
&ι�µη#ανικής δραστηρι$τητας, ενώ π�λλές νέες
θέσεις εργασίας δηµι�υργήθηκαν σε δια9�ρετικ�ύς
τ�µείς π�υ συνδέ�νται µε την πρ�στασία τ�υ
περι&άλλ�ντ�ς.

Φτώ#εια και υπ�&αθµισµέν� περι&άλλ�ν συ#νά
συνδέ�νται. �ι 9τω#$τερ�ι πληθυσµ�ί τ�υ πλανήτη,
συ#νά υ9ίστανται πρώτ�ι τις συνέπειες της
καταστρ�9ής τ�υ περι&άλλ�ντ�ς. Ως εκ τ�ύτ�υ, η
πρ�στασία τ�υ περι&άλλ�ντ�ς στις λιγ$τερ�
αναπτυγµένες #ώρες, πρέπει να µας απασ#�λεί
ε=ίσ�υ.



Μελλ	ντικά ��έλη
�

Περισσ$τερ�ι Άνθρωπ�ι σε Πι�
Υγιές Περι&άλλ�ν

Μια πρ$σ9ατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτρ�πής
δεί#νει $τι η περι&αλλ�ντική π�λιτική της ΕΕ στα νέα
κράτη-µέλη θα έ#ει σηµαντικά �9έλη $#ι µ$ν� για τις
#ώρες αυτές αλλά και για την ΕΕ και για τις γειτ�νικές
περι�#ές. Η ∆ιεύρυνση δηµι�υργεί ένα µεγαλύτερ�
#ώρ�, $π�υ θα ε9αρµ�στεί η πι� 9ιλ$δ�=η
περι&αλλ�ντική ν�µ�θεσία και π�λιτική στ�ν κ$σµ�.

Στα �9έλη περιλαµ&άν�νται:
• Καλύτερη ∆ηµ$σια Υγεία: $σ� �ι άνθρωπ�ι

εκτίθενται λιγ$τερ� στην ατµ�σ9αιρική ρύπανση,
τ$σ� � αριθµ$ς των αναπνευστικών πρ�&ληµάτων
και των πρ$ωρων θανάτων µειώνεται.

• Μικρ$τερ�υ &αθµ�ύ καταστρ�9ή των δασών, της
υπαίθρ�υ και των θαλασσών αλλά και των κτηρίων,
καθώς η $=ινη &ρ�#ή και άλλες µ�ρ9ές µ$λυνσης
µειών�νται.

• Καθαρ$τερ� νερ$.
• Πληρέστερη και ασ9αλέστερη δια#είριση των

απ�&λήτων: η δηµ$σια υγεία θα &ελτιωθεί ε=αιτίας
της µείωσης των εκπ�µπών και των διαρρ�ών απ$
τ�υς #ώρ�υς απ�ρριµάτων.

• �ι πρ�στατευ$µενες 9υσικές περι�#ές θα
αυ=ηθ�ύν µε απ�τέλεσµα την πρ�στασία
µεγαλύτερ�υ 9άσµατ�ς της πανίδας.

Υπάρ#�υν &ε&αίως, και έµµεσα �9έλη. �ι επενδύσεις
σε περι&αλλ�ντική και σύγ#ρ�νη τε#ν�λ�γία θα
&ελτιώσ�υν την �ικ�ν�µική απ�δ�τικ$τητα και θα
αυ=ήσ�υν την παραγωγικ$τητα των εταιρειών. Για τη
&ι�µη#ανία, µια απ�τελεσµατικ$τερη δια#είριση των
απ�&λήτων και καλύτερη π�ι$τητα νερ�ύ σηµαίν�υν
λιγ$τερα έ=�δα παραγωγής και δια#είρισης, α9�ύ δε
θα υ9ίστανται πλέ�ν 8ηµιές τα µη#ανήµατα απ$ την
κακή π�ι$τητα τ�υ νερ�ύ.



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

Επικ	ινωνείστε
Κ�ιν�&�υλευτική �µάδα τ�υ Ευρωπαϊκ�υ Σ�ςιαλιστικ�ύ
Κ$µµατ�ς
Ευρωπαϊκ$ Koιvo&oύλιo, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int
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Περισσ$τερες πληρ�9�ρίες για τη δράση των
Ευρωπαίων Σ�σιαλιστών στ�ν τ�µέα τ�υ
Περι&άλλ�ντ�ς µπ�ρείτε να &ρείτε στην
ιστ�σελίδα:
�
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http://www.kisos.org


