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Evropski parlament 2014-2019
Ustvarite novo Evropo za planet
Spoštovani kandidat za Evropski
parlament,
V naslednjih 5 letih se bodo poslanci Evropskega parlamenta
ukvarjali z vrsto ključnih evropskih politik, ki bi nas do
leta 2020 morale voditi na bolj trajnostno pot. 28 držav
članic Evropske unije mora zmanjšati svoj ekološki odtis
v znamenju spoštovanja omejenih virov našega planeta in
postati bolj inovativna in učinkovita gospodarstva, sposobna
zagotavljanja delovnih mest in blaginje za prihodnje
generacije.

Imamo samo en planet ...
Če bi vsi na svetu dosegali porabo naravnih virov in
ustvarjali emisije toplogrednih plinov v višini povprečnega
Evropejca, bi za ohranitev našega načina življenja
potrebovali 2,8 planeta. Vpliv podnebnih sprememb, krčenja
gozdov, primanjkovanja vode in izgube številnih vrst se že
kaže širom sveta, zato je potreben odločen odziv.

... in ljudje ga želijo zaščititi.
Nedavna raziskava je pokazala, da 95 % državljanov EU
meni, da je varovanje okolja pomembno, in 81 % jih meni, da
je evropska okoljska zakonodaja potrebna za učinkovitejše
varovanje okolja . Vendar pa nekaterim državam članicam
grozi padec na lestvici okoljskega napredka, doseženega v
zadnjih 30 letih, kar je ravno napačen odziv na gospodarsko
in finančno krizo. Kot kandidat za Evropski parlament
morate poslušati glas vaših državljanov.

Voting List
WWF je prepričan, da mora
Evropski parlament za
zagotovitev bolj trajnostne in
inovativne prihodnosti Evrope
v naslednjih 5 letih v celoti
podpirati naslednje politike:
Boj proti podnebnim spremembam
Zaustavitev izgube narave
Zagotovitev čistih in zdravih voda
Zaustavitev nezakonite trgovine z
lesom in divjimi živalmi
Zagotovitev trajnostnega
kmetijstva
Zagotovitev okrevanja staleža rib
Spodbujanje bolj trajnostne in
zdrave potrošnje
Prehod na gospodarstvo,
učinkovito pri rabi virov
Varovanje okolja za blaginjo ljudi
po vsem svetu

ALI STE PRIPRAVLJENI NA IZZIV?
80 % okoljske zakonodaje se odloča na ravni EU. Evropski parlament je pogosto igral
ključno vlogo pri izboljšavi teh zakonov. Nedavna reforma skupne ribiške politike
in prepoved EU o nezakoniti trgovini z lesom so dokaz moči poslancev za podporo
ambiciozne zakonodaje za Evropsko unijo.

Kot poslanec Evropskega parlamenta lahko podpirate
naslednje politike:

BOJ PROTI PODNEBNIM
SPREMEMBAM

• Zagotoviti, da so vsi obstoječi podnebni in energetski cilji EU 2020 doseženi in
ojačani.
• Podpirati pravno zavezujoč paket treh ciljev do leta 2030, katerega glavni cilj
je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 55 %, povečanje deleža obnovljivih
virov energije na 45 % in zmanjšanje porabe energije za 40 %.

5 milijonov - število delovnih mest, ki bi jih ustvarilo izpolnjevanje podnebnih in
energetskih ciljev do leta 2020.

ZAUSTAVITEV IZGUBE
NARAVE

• Podpirati celovito in in učinkovito implementacijo obstoječe zakonodaje,
kot sta Direktivi o pticah in habitatih, za zagotovitev dosega ciljev biotske
raznovrstnosti EU 2020.
• U skaldu z zavezami držav članic podvojiti finančno pomoč tretjim državam za
zaustavitev padanja globalne biotske raznovrstnosti do leta 2020.

14.6 milijona - število delovnih mest zagotovljenih s strani biotske
raznovrstnosti in ekosistemskih storitev v Evropi

ZAGOTOVITEV ČISTIH
IN ZDRAVIH VODA

• Zagotoviti, da se evropska vodna politika pravilno izvaja in da bo med revizijo
Okvirne vodne direktive leta 2018 okrepljena .
• Zagotoviti, da morski ekosistemi držav članic dosežejo dobro ekosistemsko
stanje do leta 2020 kot to določa Okvirna direktiva o morski strategiji.

€37.3 milijarde - letne koristi, če bi vsa evropska vodna telesa do leta 2015
dosegla dobro ekološko stanje.

ZAUSTAVITEV NEZAKONITE
TRGOVINE Z LESOM IN DIVJIMI
ŽIVALMI

• Zagotoviti, da se EU Uredba o lesu ustrezno izvaja in da je za njeno revizijo v
letu 2018 obseg izdelkov razširjen na vse z lesom povezane izdelke, pomembne
za EU trg
• Označiti nezakonito trgovanje z divjimi živalmi kot kaznivo dejanje in
zagotoviti ustrezno izvrševanje prepovedi

10-15 USD milijard in 7.8-10 USD milijard na leto - vrednost nezakonite

mednarodne trgovine z divjimi živalmi in lesom.

ZAGOTOVITEV
TRAJNOSTNEGA
KMETIJSTVA:

• Zagotoviti, da so vsa okoljska priporočila EU popolnoma vgrajena v evropsko
kmetijsko politiko, vključno z EU strategijo biotske raznovrstnosti, Okvirno
vodno direktivo in Direktivo o trajnostni rabi pesticidov

92% rek, jezer in vodonosnikov Evropske unije je zaradi kmetijskih

dejavnosti močno onesnaženih, izčrpanih in habitatno spremenjenih.

ZAGOTOVITEV OKREVANJA
STALEŽA RIB

• Zagotoviti, da države članice v celoti izvajajo močne in učinkovite ribolovne zakone
ter zaustavijo nezakoniti ribolov z namenom zagotavljanja dolgoročnega trajnostnega
upravljanja staleža rib.

USD10-23.5 milijard – letni strošek ilegalnega, neprijavljenega in

nereguliranega svetovnega ribolova. Le-ta povzroča tudi velike izgube dobička
obalnih držav in skupnosti.

SPODBUJANJE BOLJ
TRAJNOSTNE IN ZDRAVE
POTROŠNJE

• Zagotoviti, da Evropa zmanjša svoj odtis v tujini in zagotavi trajnostno porabo
hrane v Evropi skozi podporo in krepitvijo nove pobude Evropske komisije
“trajnostna hrana”.

1000 kcal/dan - povprečni Evropejec poje 1000 kcal in 70 % več beljakovin
na dan kot je priporočljivo za zdrav način prehranjevanja.

PREHOD NA GOSPODARSTVO,
UČINKOVITO PRI RABI VIROV

• Postopno ukiniti okolju škodljive subvencije za npr. fosilna goriva in
netrajnostne kmetijske prakse.
• Spodbujati javne in zasebne naložbe v podporo dolgoročnemu nizkoogljičnemu
gospodarstvu in ohranitev našega naravnega kapitala.

3-krat več subvencij V Evropi je bilo v letu 2011 v elektroenergetskem

sektorju porabljenih 3-krat več subvencij za fosilne vire energije kot pa za
obnovljive vire energije

VAROVANJE OKOLJA ZA
BLAGINJO LJUDI PO VSEM
SVETU

• Zagotoviti, da EU izpolnjuje svoje odgovornosti pri doseganju globalnih
razvojnih ciljev (Millennium Development Goals).
• EU naj ostane prvak v okvirnem trajnostnem razvoju tudi v obdobju po letu
2015.

Najrevnejši ljudje na svetu so najbolj prizadeti zaradi podnebnih sprememb,
izgube biotske raznovrstnosti in posledično ekosistemskih storitev, od katerih
je odvisno njihovo življenje.

EU IN OKOLJE
95%
Evropejcev verjame, da je
varovanje okolja pomembno
za njih osebno

80%
vse okoljske
zakonodaje se določa
na ravni EU

5 milijonov
€450 milijard

delovnih mest se lahko
ustvari z doseganjem
podnebnih in energetskih
ciljev do 2020

se izgubi vsako leto
zaradi uničevanja biotske
raznovrstnosti
WWF-ov podroben manifest je dostopen v rubriki “EU Elections” na www.wwf.eu
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Why we are here
To stop the degradation of the planet’s natural environment and
to build a future in which humans live in harmony with nature.
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