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SOTSIAALDEMOKRAATIDE FRAKTSIOON

Keskkond



Meil kõigil tuleb
kaitsta ja säilitada
looduskeskkonda –
teisiti pole lihtsalt
võimalik.



Euroopa Liit 
�

Puhas loodus tulevastele
põlvedele

Euroopa Liidu liikmesmaade juhid on juba aastaid 
tunnistanud, et keskkonnaküsimused ületavad riikide piire.
Veendumusele on jõutud selles, et teiste eluvaldkondade
otsused, näiteks transpordi või põllumajanduse vallas,
mõjuvad selgelt ka keskkonnale.

Euroopa Liidu otsused lähtuvad arusaamisest, et 
loodusega peab arvestama. Euroopa Liidus mõistetakse
jätkusuutlikku arengut selliselt: kaitseb keskkonda, 
kindlustab majanduskasvu ja sotsiaalset arengut. 

Euroopa Liit toetab ja suunab liikmesmaade 
keskkonnapoliitika jõupingutusi. Euroopa Liidust on 
saanud keskkonnapoliitika keskne kujundaja. Euroopa
Liidu keskkonnapoliitika moodustub seitsmest 
valdkonnast: õhusaaste, jäätmekäitlus, maavarade 
kasutamine, pinnase kaitse, linnakeskkond, putukamürkide
kasutamine ja merekeskkond.



Euroopa sotsiaaldemokraadid
�

Puhas loodus on kodanikuõigus

Euroopa sotsiaaldemokraadid usuvad jätkusuutliku 
arengu ideesse. Me näeme lahendust loodusressursside
tarbimise ja kasutamise vähendamises. Iga kodanik peab
saama elada puhtas keskkonnas. Nii nagu sotsiaalne ja
materiaalne kindlustatus, on ka puhas looduskeskkond
osaks meie heaolust.

Jätkusuutlik areng ja keskkonnasõbralikkus ei vastandu
meie arvates majandus– ja tööhõive eesmärkidele.
Energiasäästlikke ja keskkonnasõbralikke tehnoloogiad
arvestatakse juba täna uute töökohtade loomisel. 

Vaesus ja keskkonnaprobleemid käivad käsikäes. Paljud
vaesemad rahvad on kannatanud erinevate negatiivsete
keskkonnamõjude tagajärjel. Arendades mahajäänud
piirkondi, aitame ühtlasi ka looduskeskkonda.



Eesmärk 
�

Rohkem inimesi puhtas
keskkonnas

Euroopa Komisjoni hiljutine uuring näitab, et Euroopa
Liidu keskkonnapoliitika põhimõtete rakendamine uutes
liikmesriikides s.h. Eestis, vähendavad keskkonnariske ka
Euroopa Liidus endas ja tervikuna kogu lähipiirkonnas.

Euroopa Liidu keskkonnapoliitika eesmärgid:

• parandada rahva tervist: vähendades õhu saastatust,
nakatub vähem inimesi hingamisteede haigustesse;

• happevihmade ja muu saaste vähendamine alandab
riske metsadele, põldudele, rannikualale ja ehitistele;

• puhtam vesi;
• turvalisem ja tõhusam jäätmekäitlus;
• looduskaitsealade territooriumi suurendamine.

Kaudsed kasud:

• keskkonnainvesteeringud ja modernne tehnoloogia
suurendavad majanduslikku efektiivsust ja ettevõtete 
toodangut;

• tõhusam jäätmekäitlus hoiab kokku kulusid, kvaliteetsem
vesi säästab tootmistehnoloogiat.



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

Kontakt
Euroopa Parlamendi 
sotsiaaldemokraatide fraktsioon, 
Euroopa Parlament, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int
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Lisainformatsioon Euroopa sotsiaaldemokraatide
seisukohtadest keskkonna küsimustes on meie
kodulehekülgedel:
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http://www.moodukad.ee


