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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019
Να δημιουργήσουμε μια νέα Ευρώπη,
για τον πλανήτη
Αγαπητοί υποψήφιοι για το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο,
Στα επόμενα 5 χρόνια, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
θα αντιμετωπίσουν μια σειρά από κρίσιμες ευρωπαϊκές πολιτικές που
πρέπει να οδηγήσουν σε έναν πιο βιώσιμο δρόμο προς το 2020. Τα 28
κράτη - μέλη της ΕΕ πρέπει να μειώσουν το οικολογικό τους αποτύπωμα,
ώστε να σεβαστούν τα φυσικά όρια των πόρων του πλανήτη μας, αλλά
και να ενισχύσουν την καινοτομία και την αποδοτική οικονομία που
διασφαλίζει την απασχόληση και την ευημερία για τις επόμενες γενιές.

Έχουμε μόνο έναν πλανήτη...
Αν όλοι στον κόσμο κατανάλωναν φυσικούς πόρους και εξέπεμπαν
αέρια του θερμοκηπίου με τον ρυθμό ενός μέσου Eυρωπαίου,
θα χρειαζόμασταν 2,8 πλανήτες για να διατηρήσουμε τον
υφιστάμενο τρόπο ζωής μας. Η κλιματική αλλαγή, η αποδάσωση,
τα φαινόμενα λειψυδρίας, καθώς και η απώλεια πολυάριθμων
ειδών επηρεάζουν ήδη ολόκληρο τον κόσμο, έχοντας καταστεί
σοβαρά ζητήματα που χρήζουν άμεσης ανταπόκρισης.

Οι δικές σας επιλογές
Το WWF είναι πεπεισμένο ότι
για να διασφαλιστεί ένα μέλλον
βιωσιμότητας και καινοτομίας
μέσα στην επόμενη πενταετία,
θα πρέπει το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο να υποστηρίξει
πλήρως πολιτικές οι οποίες:
Αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή.
Προάγουν τη μετάβαση σε μια οικονομία
αποδοτικής χρήσης των πόρων.
Βάζουν φρένο στην απώλεια
του φυσικού κεφαλαίου.
Ενθαρρύνουν μια πιο βιώσιμη
και υγιεινή κατανάλωση.
Διασφαλίζουν καθαρά και υγιή ύδατα.

...και οι άνθρωποι θέλουν να τον
προστατέψουν
Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι σε ποσοστό 95% οι πολίτες της ΕΕ
αισθάνονται πως η προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντική,
ενώ το 81% πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία
είναι απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο,
κάποια κράτη-μέλη απειλούν με υπαναχώρηση σε σχέση με την
περιβαλλοντική πρόοδο που σημειώθηκε την τελευταία τριακονταετία.
Ακολουθούν δηλαδή επακριβώς τον λάθος δρόμο για την αντιμετώπιση
της οικονομικής κρίσης. Ως υποψήφιοι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
είναι απαραίτητο να αφουγκραστείτε τη φωνή των πολιτών σας.

Προστατεύουν το περιβάλλον και την
ανθρώπινη ευημερία σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Σταματούν την παράνομη υλοτομία
και το εμπόριο άγριας ζωής.
Διασφαλίζουν βιώσιμη γεωργία.
Προάγουν την ανάκαμψη
των ιχθυαποθεμάτων.

Είστε έτοιμοι για την πρόκληση;
To 80% της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αποφασίζεται στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διαδραματίσει συχνά κομβικό ρόλο στη βελτίωση της νομοθεσίας
αυτής. Η πρόσφατη αναθεώρηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και η απαγόρευση της
εμπορίας προϊόντων παράνομης υλοτομίας αποτελούν ένδειξη της δύναμης των ευρωβουλευτών
να υποστηρίξουν φιλόδοξες νομοθετικές παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ως μέλη του επόμενου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορείτε να
υποστηρίξετε κοινοτικές πολιτικές οι οποίες:

Αντιμετωπίζουν
την κλιματική αλλαγή

• Διασφαλίζουν ότι όλοι οι υφιστάμενοι στόχοι της ΕΕ για το 2020 επιτυγχάνονται
και ενισχύονται.
• Υποστηρίζουν μία νομικώς δεσμευτική δέσμη τριών στόχων για το 2030, η οποία
θα σκοπεύει: στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 55%, στην αύξηση
της χρήσης ΑΠΕ στο 45% και στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 40%.

5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μπορούν να δημιουργηθούν, με την επίτευξη
των ευρωπαϊκών στόχων του 2020 για το κλίμα και την ενέργεια.

Προάγουν τη μετάβαση σε
μια οικονομία αποδοτικής
χρήσης των πόρων

• Καταργούν τις βλαπτικές προς το περιβάλλον επιδοτήσεις, λ.χ. προς τα ορυκτά καύσιμα
και προς μη βιώσιμες αγροτικές πρακτικές.
• Προάγουν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για την υποστήριξη μιας μακρόπνοης
οικονομίας χαμηλής έντασης άνθρακα και για τη διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου.

3 φορές περισσότερες ήταν οι επιδοτήσεις προς ρυπογόνες μορφές

ενέργειας το 2011 από τις αντίστοιχες επιδοτήσεις σε ΑΠΕ στον κλάδο του
ηλεκτρισμού στην Ευρώπη.

Βάζουν φρένο
στην απώλεια του φυσικού
κεφαλαίου

• Υποστηρίζουν την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας,
όπως τις οδηγίες για τα άγρια πτηνά και τους οικοτόπους, ώστε να επιτευχθούν οι
ευρωπαϊκοί στόχοι για τη βιοποικιλότητα μέχρι το 2020.
• Διπλασιάζουν τη σχετική με τη βιοποικιλότητα στήριξη σε τρίτες χώρες για την αποτροπή
της απώλειας βιοποικιλότητας ως το 2020, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις των κρατών μελών.

14,6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη σχετίζονται με τη

βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες.

Ενθαρρύνουν μια πιο
βιώσιμη και υγιεινή
κατανάλωση:

• Διασφαλίζουν ότι η Ευρώπη μειώνει το αποτύπωμά της εκτός συνόρων και εξασφαλίζουν τη
βιώσιμη κατανάλωση τροφής στην ΕΕ, μέσα από την υποστήριξη και την προώθηση της νέας
πολιτικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιωσιμότητα της διατροφής.

1.000 θερμίδες και 70% πρωτεΐνες ημερησίως - επιπλέον της
προτεινόμενης ποσότητας που επιτάσσει ένα πλαίσιο ισορροπημένης
και υγιεινής διατροφής καταναλώνει ο μέσος Ευρωπαίος.

Διασφαλίζουν καθαρά
και υγιή ύδατα:

• Διασφαλίζουν ότι η ευρωπαϊκή πολιτική για τα ύδατα θα εφαρμοστεί ορθά
και θα ενισχυθεί κατά την αναθεώρηση της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα το 2018
• Διασφαλίζουν ότι τα θαλάσσια οικοσυστήματα των κρατών-μελών θα βρεθούν σε καλή
οικολογική κατάσταση μέχρι το 2020, όπως προβλέπεται από την οδηγία-πλαίσιο
για τη θαλάσσια στρατηγική.

€37.3 δισεκατ. ετησίως θα είναι τα οικονομικά οφέλη αν όλα τα ευρωπαϊκά
υδατικά οικοσυστήματα φτάσουν σε μια θετική οικολογική κατάσταση έως το 2015.

Προστατεύουν το
περιβάλλον και την
ανθρώπινη ευημερία σε
παγκόσμιο επίπεδο:

• Διασφαλίζουν ότι η ΕΕ είναι συνεπής συμβάλλοντας προς την επίτευξη
των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (Millennium Development Goals).
• Προάγουν καθοριστικά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στο Πλαίσιο Βιώσιμης
Ανάπτυξης για τη μετά το 2015 περίοδο.

Οι φτωχότεροι άνθρωποι στον κόσμο είναι εκείνοι που πλήττονται
περισσότερο από την κλιματική αλλαγή και την απώλεια της βιοποικιλότητας
και των οικοσυστημικών υπηρεσιών που αποτελούν τη βάση της διαβίωσής τους.

Σταματούν την παράνομη
υλοτομία και το εμπόριο
άγριας ζωής:

• Διασφαλίζουν ότι ο Κανονισμός της ΕΕ για την Ξυλεία θα εφαρμοστεί ορθά και
ότι κατά την αναθεώρησή του το 2018, θα συμπεριλάβει όλα τα σχετικά με το ξύλο
προϊόντα της ευρωπαϊκής αγοράς.
• Χαρακτηρίζουν ως έγκλημα το παράνομο εμπόριο άγριας ζωής και διασφαλίζουν την
αποτελεσματική εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Σε $10-15 δισεκατ. και $7,8-10 δισεκατ. κάθε χρόνο ανέρχεται η αξία
του διεθνούς εμπορίου άγριας ζωής και του εμπορίου ξυλείας, αντιστοίχως.

Διασφαλίζουν βιώσιμη
γεωργία:

• Διασφαλίζουν ότι όλες οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις της ΕΕ ενσωματώνονται πλήρως στην
ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, καθώς και της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα και την οδηγία για τα γεωργικά φάρμακα.

Το 92% των ευρωπαϊκών ποταμών, λιμνών και του υδροφόρου
ορίζοντα επηρεάζονται σημαντικά από τη μόλυνση, την υπεράντληση και
τη μεταβολή των σχετικών ενδιαιτημάτων, λόγω αγροτικών δραστηριοτήτων.

Προάγουν την
ανάκαμψη των
ιχθυαποθεμάτων:

• Διασφαλίζουν ότι τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν πλήρως και αποτελεσματικά την αλιευτική
νομοθεσία και αποτρέπουν την παράνομη αλιεία, ώστε να διασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

$23,5 δισεκατ.

είναι το ετήσιο κόστος της παράνομης, αδήλωτης και
ανεξέλεγκτης αλιείας σε παγκόσμιο επίπεδο, κάτι που προκαλεί σημαντικές
απώλειες εισοδήματος σε παράκτια κράτη και κοινότητες.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
95%
Των Ευρωπαίων πολιτών
θεωρούν την προστασία
του περιβάλλοντος
σημαντική για τους ίδιους

80%
της περιβαλλοντικής
πολιτικής θεσπίζεται
από την ΕΕ

5 εκατομμύρια
€450 δισεκατομμύρια
χάνονται κάθε χρόνο,
λόγω καταστροφής
της βιοποικιλότητας

θέσεις εργασίας μπορούν
να δημιουργηθούν μέχρι
το 2020, μέσα από την
επίτευξη των ευρωπαϊκών
στόχων για την ενέργεια
και την κλιματική αλλαγή

Η λεπτομερής διακήρυξη του WWF είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, στην ενότητα «EU Elections» του ιστότοπου www.wwf.eu
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