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Környezet



Minden európai
elismeri, hogy
a környezet nem
megosztható és
alapvető fontosságú
kötelezettségünk,
hogy megvédjük.



Az Európai Unió 
�

Jó környezetet kell teremteni az
eljövendő nemzedékek számára

Hosszú éveken keresztül, különösen a 2001–es Göteborgi
Tanács–ülésen, az EU vezetői elismerték, hogy a környezet
témája nem egy elszigetelt kérdés, mely a nemzeti
határoknál megállítható, hanem megfelelő döntéseket
kell hozni más területeken is kezdve a szállítástól, a
kibővített mezőgazdaságig, valamint a nemzetközi
kereskedelemig és fejlődésig, hiszen mind hatnak rá,
jobb, vagy rosszabb irányban.

A jövő nemzedéke életminőségének javításához arra van
szükség, hogy az Unió minden politikájában és
tevékenységében figyelembe vegyék a környezetet. Ezt
nevezik fenntartható "fejlődésnek": megtalálni az
egyensúlyt a környezetvédelem, a gazdasági előrehaladás
és szociális fejlődés között. 

Az EU szerepe az, hogy támogassa és kiegyensúlyozza a
tagállamok erőfeszítéseit és ellenőrizze azt, hogy a
kormányok teljesítik–e azokat a vállalásokat, amelyeket
korábban tettek. Az EU a környezetvédelmi törvényhozás
fő forrása. A mai környezetvédelmi politika hét
kulcs– területet ölel fel: a légszennyezést, a szemét újra-
feldolgozását, a természeti források kezelését, a
termőföld védelmét, a városi környezetet, a pesticidek
fenntartható használatát, valamint a tengerikörnyezet
védelmét.



Európai szocialisták 
�

Egészséges környezet az
állampolgárok joga

Az európai szocialisták hisznek a fenntartható
fejlődésben. Arra van szükség, hogy kevesebb
természeti forrást használjanak fel és megtalálják a
legmegfelelőbb felhasználásukat. Az egészséges
környezetben való élés állampolgári jog, és éppen olyan
fontos az a minőség, amelyben az emberek élnek, mint,
hogy elfogadható fokúak legyenek az anyagi és a
szociális források.

A fenntartható fejlődés és a környezet tisztelete
ve rsenyképesek a gazdaság i cé lokka l és a  
foglalkoztatással. A nem szennyező technológiák,
melyek egyben az energiával is gazdaságosan bánnak,
az ipari tevékenység számos területén máris léteznek.
Számos új munkahelyet s ikerü l t teremteni a 
környezet védelemmel összekötött különböző területeken.

A szegénység és a környezet rosszabbodása gyakran
kapcsolatban áll egymással. Leginkább a legszegényebb
l a k o s s á g s z e n v e d e l s ő k é n t a k ö r n y e z e t
rosszabbodásától.Következésképpen a környezet hely-
zete a mi közösgondunk kell legyen a legkevésbé fejlett
országokban.



Jövőbeli előnyök 
�

Több embernek kell 
megtapasztalnia a tisztább
környezetet

Egy nemrégiben készült tanulmány, mely az Európai
Bizottság számára készült azt mutatja ki, hogy az EU
környezeti politikája a jövőbeli tagállamokban jelentős
előnyökkel jár nemcsak ezen országok számára, hanem
az EU és a környező régiók számára is. A környezet
szélesebb területet ölel fel, melyet a világ
legambiciózusabb környezetvédelmi politikájához és
törvényhozásához is fel lehet használni. 

Ezek az előnyök:

• Jobb közegészségügy: mivel az emberek kevésbé
vannak kitéve a légszennyezésnek csökken egy sor
légzési betegség és az idő előtti halálozások száma.

• Kevesebb kár éri az erdőket, mezőket és a
halgazdaságokat, valamint az épületeket, mivel a savas
eső és a szennyezés más formái csökkennek.

• Tisztább lesz a víz.
• Biztonságosabb és nagyobb eredményt hozó lesz a

szennyezés kezelése: a közegészségügy is javulni fog,
mert alacsonyabb lesz az a szennyezés, amely a
termőterületekről, vagy az onnan érkező szivárgásokból
származik.s

• A védett természeti területek mennyisége is nő s
nagyobb lesz és a fajok szélesebb területeire is ki fog
terjedni. 

Közvetett előnyök is származnak. A környezetvédelmi
befektetések és a modernebb technológia javítani fogja a
gazdasági hatékonyságot és növelni fogja a vállalatok
termelékenységét. Az ipar számára a hatékonyabb
hulladék–kezelés jelentős megtakarítással jár és a jobb
vízminőség növeli a termelést és csökkenti a fenntartási
költségeket, mivel a szennyezett víz nem fog kárt okozni
a felszerelésnek.



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

Kapcsolat
az Európai Szocialisták Pártjának 
Parlamenti Frakciója, 
Európai Parlament, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int
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Ha többet kíván megtudni arról, hogy az Európai
Szocialista Párt mit tesz a környezetvédelem
területén, kérjük látogassa meg az alábbi 
web site–okat:
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http://www.mszp.hu


