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Ако всички по света консумират толкова 
природни ресурси и- генерират толкова 
емисии на парникови газове, колкото 
средностатистическият европеец, ще са ни 
необходими 2,8 планети, за да поддържаме 
начина си на живот. Изменението на 
климата, обезлесяването и загубата на 
много животински и растителни видове вече 
започват да се отразяват на всички ни и е 
необходим твърд ответ.
Европейските граждани очакват политиците 
да ни измъкнат от тази бързо влошаваща 
се ситуация. Скорошно проучване 
показва, че 95% от гражданите на 
ЕС смятат за важно да се опазва 
околната среда, а 81% от тях 
подкрепят природо¬съобразното 
законодателство като средство за 
решаване на екологичните проблеми.1

 
Вече над 20 г. WWF работи както с членовете 
на Европейския парламент, така и с 
други институции на ЕС и националните 
правителства, за да осигури:
• Приемане и прилагане на устойчиво 
природозащитно законодателство;
• Реформиране на природо- 
застрашаващите политики, и
• Финансиране за устойчиво развитие 
на европейско и международно ниво.
 Членовете на Европейския парламент могат 
да постигнат промяна. 

1 Европейска комисия (2011), Специален 
Евробарометър 365,
Отношение на европейските граждани към околната 
среда.

Основните постижения през последните 
години, като прекратяването на свръх-
улова, гласувано от Парламента във връзка 
с реформата на политиката в областта на 
рибарството, или забраната за внос на 
незаконно добита дървесина съгласно 
Регламента на ЕС за дървен материал, са 
доказателство за волята на евродепутатите 
да подкрепят по-широки обществени 
интереси и амбициозни реформи. Въпреки 
това, в други области като например 
селскостопанската политика или търговията 
с въглеродни емисии все още има доста 
недалновидни приоритети. Много още е 
нужно да бъде направено за една устойчива, 
нисковъглеродна Европа, която използва 
ресурсите си ефективно .

Тони Лонг, директор „Европейска политика“ към WWF, 
обсъжда реформата на политиката в областта на 
рибарството с евродепутата Крис Дейвис в Страсбург, 
където Парламентът гласува в подкрепа на устойчивото 
рибарство (февруари 2013 г).
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Решаващ мандат за устойчива Европа

Мандатът на следващия Европейски парламент ще съвпадне с осъществяването на редица решаващи реформи 
в европейската политика, които следва да ни изведат на по-устойчив път до 2020 г. Ще бъде преразгледано 
и въведено ключово законодателство в областта на околната среда , ще се поставят нови и амбициозни цели 
по отношение на климата и енергетиката в Европа за 2030 г., а международните цели за климата и околната 
среда следва да бъдат договорени.

Само решителните и далновидни евродепутати могат да осигурят бъдеще, в което хората 
живеят в хармония с природата

WWF призовава всички политически партии и бъдещи членове на 
Европарламента:

 √ Да осигурят успешно прилагане на политиките на ЕС за околна среда в ключови области, 
свързани с управление на водите, опазване на горите, селско стопанство, рибарство и 
възстановяване и опазване на биологичното разнообразие;

 √ Да постигнат всички цели по отношение на климата и енергетиката до 2020 г. и да повишат 
усилията за намаляване на енергопотреблението, като заложат амбициозни и обвързващи 
цели за намаляване на емисиите на парникови газове и увеличаване на възобновяемите 
енергийни източници и енергийната ефективност до 2030 г.;

 √ Да сложат край на субсидиите, които застрашават природата, и да преминат към зелена 
икономика с реално ефективно използване на ресурсите, които да дадат реална стойност на 
природата и направят частните инвестиции по-устойчиви; 

 √ Да допринесат за действията, свързани с промяната на климата в развиващите се страни и 
да подкрепят и приложат глобалната рамка за развитие след 2015 г, в чието сърце е заложена 
устойчивостта на околната среда;

 √ Да намалят екологичния отпечатък на ЕС върху околната среда чрез насърчаване на 
устойчивото ползване на ресурсите в Европа и внедряване на норми за намаляване на 
въздействията от ЕС върху околната среда извън неговите граници, и в частност спрямо 
консумацията на храни. 

Биокапацитет на човек за 2008 г. (в глобални хектари): през 2008 г. средната за света стойност на 
наличния биокапацитет е била 1.8 gha / човек , докато потреблението на средностатистическият 
европеец е било 4.72 gha.
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ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА  

ОСИГУРЯВАНЕ НА АМБИЦИОЗНО ПРИЛОЖЕНИЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО.
Европа вече е въвела съществено законодателство по отношение на природозащитата, опазването на 
водите и морската среда, както и незаконната търговия с дървен материал. Въпреки значителните 
усилия за насърчаване на ефективното прилагане на екологичното законодателство и осигуряване на 
съгласувана политика, икономическата и финансова криза твърде често се посочва като извинение 
за понижаване на екологичните стандарти. В национален мащаб редица страни-членки на ЕС се 
опитват да разводнят съществуващите екологични политики и законодателство, които вече се доказаха 
като изключително важни за опазването на човешкото здраве и природните ресурси. WWF вярва, че 
единственият начин за ефективно справяне с кризата е политиките за опазване и укрепване на околната 
среда и предоставяните от нея услуги да се подобрят и прилагат, вместо да се подценяват.

Спиране на загубата на биоразнообразие до 2020 г.

Проблем: Загубата на биологично разнообразие е „тиха криза“ в световен мащаб, като икономистите са 
изчислили, че 3% от световния БВП се губи в резултат на унищожаването на биологично разнообразие1.  
За ЕС това се равнява на 450 милиарда евро годишно. Ние ставаме свидетели на унищожаването и 
окончателното изчезване на определени растителни и животински видове в Европа и в страни извън ЕС.

Решение: Европейската мрежа от природни зони „Натура 2000“, която обхваща 18% от територията 
на ЕС, се нуждае от ефективно финансиране за управлението, опазването и възстановяването на 
изключително важни местообитания. При това съществуващото законодателство трябва да се 
прилага по-стриктно. Освен опазването на уникални природни местообитания и красиви ландшафти, 
европейската мрежа „Натура 2000“ осигурява допълнителни икономически ползи в размер на близо 
300 милиарда евро годишно2.  Броят на работните места, осигуряван пряко или косвено във връзка с 
екосистемните услуги и биологичното разнообразие в ЕС се очаква да бъде 14.6 милиона.

1	 TEEB	(2009),	Икономика	на	екосистемите	и	биологичното	разнообразие	за	национални	и	международни	политици.
2	 Европейска	комисия	(2011),	Социални	измерения	на	политиката	по	биологично	разнообразие.

WWF апелира към:

1. Предотвратяване на увреждането на мрежата от защитени зони в Европа:
Европейският парламент трябва да подкрепи цялостното и ефективно изграждане на мрежата 
„Натура 2000“, в това число европейските морета и морската среда, и да осигури ефективно 
финансиране за управлението и възстановяването на всички зони. Директивите за птиците 
и за местообитанията, както и прилагането на други политики, като Общата селскостопанска 
политика или Регионалната политика, трябва да се консолидират, допринасяйки за 
европейските и международни цели за спиране на загубата на биологично разнообразие до 2020 
г.

2.Постигане на целите на ЕС за биологичното разнообразие:
При междинния преглед през 2014-15 г., Европейският парламент трябва да се съсредоточи 
върху пълното прилагане на Стратегията на ЕС за биологично разнообразие, в това число 
и всички съответни области, като селското стопанство и сладководните и морски сектори. 
Стратегията трябва да обхваща и отвъдморските територии.

3.Финансиране на борбата срещу загубата на биоразнообразие в световен мащаб:
ЕС е ключов играч на международната сцена в рамките на редица конвенции, като Конвенцията 
на ООН за биологичното разнообразие или Рамковата конвенция на ООН по изменение на 
климата.  WWF  призовава членовете на Европейския парламент да подкрепят ангажиментите 
на ЕС по тези конвенции за увеличаване на приноса за прекратяване на глобалната загуба на 
биоразнообразие до 2020 г. и удвояване на международните финансови средства за биологично 
разнообразие до 2015 г. 
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Обиколка из защитения по Натура 2000 ландшафтен парк „Rački ribniki – Požeg“ в Словения. Зоната представлява 
комплекс от низинни влажни гори, ливади и рибарници, в които се развъждат много риби. Мястото е важна зона за 
птици, земноводни, водни кончета и водна растителност.
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Осигуряване на чисти и здравословни води в Европа и в световен 
мащаб

Проблем: Под 1% от световния воден запас е на разположение за човешка употреба и въпреки 
това ние злоупотребяваме с този най-ценен природен ресурс, от който зависи нашето 
благополучие, икономиката и дивата природа. Нашите реки, езера и подземни водоносни 
слоеве са под нарастващ натиск от замърсяване, свърхексплоатация, зле планирана и 
разположена инфраструктура. Европейските морета са подложени на свръх-експлоатация от 
различни ползвания, като рибарство, офшорни вятърни турбини, транспорт и т.н.

Решение: Още от 2000 г. насам ЕС има ясно и обстойно законодателство за опазване на 
водите (Рамкова директива за водите), но неговото прилагане и изпълнение са все още 
незадо¬во¬лителни. Едва 52% от европейските реки, езера и крайбрежия се очаква да достигнат 
необходимото „добро екологично състояние“ до 2015 г. За постигане на заложените цели и 
поддържане и увеличаване на важните екосистемни услуги, които получаваме от тях, са нужни 
значителни допълнителни усилия. Европейската комисия пред¬вижда, че ако всички водни 
тела в Европа са в добро екологично състояние до 2015 г., очакваните ползи могат да достигнат 
37.3 милиарда евро/год1.  По отношение на морската среда, приетата през 2008 г. Рамкова 
директива за морска стратегия (РДМС) е един от най-прогресивните актове на европейското 
законодателство, конкретно насочено към опазване и възстановяване на морската среда. Ако 
бъде изцяло приложена, всички европейски морета могат да достигнат добро екологично 
състояние (ДЕС) най-късно до 2020 г.

1	 Европейска	комисия	(2012	г.),	Задача	4	Б	-	Разходи	и	ползи	от	прилагането	на	РДВ:	Заключителен	доклад.

WWF апелира към:

4. Възвръщане на екологичното здраве на реките и езерата в ЕС:
При законодателния преглед на Рамковата директива за водите и укрепването на правните й 
разпоредби през 2018-2019 г. е необходимо Европейският парламент да осигури решение на 
предизвикателствата, свързани с прилагането на тази директива. В тази връзка е нужно да се 
намалят отрицателните въздействия от водноелектрическите съоръжения и корабоплаването 
върху сладководните водни тела, наред със замърсяването от селското стопанство, както и 
да се възстанови връзката им с влажните зони, с което ще бъдат намалени наводненията и 
замърсяването.

5. Насърчаване на устойчивото управление на водите в световен мащаб:
ЕС е в силна позиция по отношение на осигуряването на средства за развитие, както и по 
отношение на  добри практики за управление на водите с оглед на екосистемите в световен 
мащаб, така че Европарламентът е необходимо да укрепи европейската инициатива за водите, 
както и глобалната роля на ЕС, посредством дипломация в областта на водните ресурси. 
Освен това, фирмите от ЕС, чиято дейност се развива в световен мащаб, трябва да насърчават 
устойчивото управление на водите посредством своите вериги за доставка. 

6. Опазване и възстановяване на морските екосистеми:
От решаващо значение е да се прилага екосистемен подход при управление на дейностите, 
които оказват въздействие върху морската среда,. Чрез докладване на напредъка от страна 
на държавите-членки, Европейският парламент  може да осигури цялостното и стриктно 
изпълнение на Рамковата директива за морска стратегия с цел постигане на добро екологично 
състояние на морските екосистеми до 2020 г.. 
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Спиране на незаконната търговия с видове от дивата природа и 
дървен материал

Незаконна търговия с видове от дивата природа

Проблем:
По данни от митниците незаконната търговия с диви животни и растения се оценява на 7.8-
10 милиарда щатски долара годишно1.   ЕС продължава да бъде един от най-важните пазари в 
незаконния трафик на видове от дивата природа, както в качеството си на крайна дестинация, 
така и като място за транзит на стоки, като например рога от носорози или слонова кост. Чрез 
тази търговия все повече се финансират други незаконни дейности, като трафик на оръжие 
и наркотици, регионални конфликти и въоръжени бунтове, включително терористични 
организации, като по този начин се дестабилизират редица развиващи се страни.

Решение:
Съществуващите регламенти на ЕС относно търговията с видове от дивата природа осигуряват 
ясно законодателство. Въпреки  това е необходимо да се даде по-голям приоритет  на 
укрепването на сътрудничеството и увеличаване на ресурсите за борба с незаконния трафик на 
видове от дивата природа в рамките на Европейския съюз и извън него.

1	 Трафик	-	мониторинг	на	мреата	за	търговия	с	диви	животни

7. Заклеймяване на незаконната търговия с видове от дивата природа като 
престъпление:
Популяризиране на политическата позиция сред страните-членки на ЕС и извън тях, че незаконният 
трафик на видове от дивата природа е сериозно престъпление и че освен върху опазването на видове, 
той има сериозни отражения върху националната сигурност и върховенството на закона.

8. Осигуряване на сътрудничество между органите на ЕС и международните 
институции:
Укрепване на сътрудничеството между съответните органи на ЕС и международните институции, 
които се борят с незаконния трафик на видове от дивата природа, като службата на ООН по 
наркотиците и престъпността, Интерпол, Световната митническа организация и Конвенцията за 
международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора.

9. Укрепване на международното сътрудничество:
Подкрепа на двустранни, регионални и/или международни споразумения за сътрудничество в 
борбата с незаконния трафик на видове от дивата природа, по-конкретно между ЕС и страните с общи 
канали за трафик на видове от дивата природа.

WWF апелира към:
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Незаконна търговия с дървен материал

Проблем:
По данни на Световната банка незаконният дърводобив в някои страни възлиза на близо 
90% от целия дърводобив и генерира около 10–15 милиарда щатски долара годишно от 
престъпна дейност1.   Като един от най-големите потребители на дървесина в света, ЕС има 
моралното задължение да гарантира, че търсенето на дървесина не води до незаконно ползване 
и унищожаване на гори и дива природа, както и до застрашаване на благосъстоянието на 
местните общности.  

Решение:
Регламентът на ЕС относно дървения материал, в сила от март 2013 г., забранява търговията с 
незаконни продукти от дървен материал в рамките на евросъюза. Това има законови отражения 
в страни, които доставят дървесина към ЕС. Ефективното прилагане на национално ниво на 
Регламента на ЕС за дървения материал е от решаващо значение за намаляване на общото 
въздействие от Европа. Едновременно с това е необходимо Европейският парламент да отстрани 
съществуващите недостатъци на действащото законодателство.

1	 Световна	банка	(2012),	Справедливост	за	горите:	Повишаване	на	правосъдните	усилия	в	борбата	с	незаконния	дърводобив.

Устойчиво селско стопанство в хармония с природата

Проблем:
При неотдавнашната реформа на Общата селскостопанска политика на ЕС за периода 2014-
2020 г. за пръв път в историята Европейският парламент имаше пълни правомощия за 
съвместно вземане на решение със Съвета на министрите, но пропусна възможността да подобри 
селскостопанските дейности в Европа. Европарламентът не успя да премахне субсидиите, които 
имат негативен ефект върху околната среда, човешкото здраве, работните места, развиващите 
се страни и хуманното отношение към животните. Вредните селскостопански практики все още 
имат значителен принос в емисиите на парникови газове, замърсяването на водите и почвите 
и намаляването на биологичното разнообразие, като същевременно не работят в подкрепа на 
селскостопанската общност

Решение:
За да се избегне бъдещо влошаване на селскостопанския сектор и селските райони, 
обществените субсидии трябва да се дават само за добри селскостопански практики, които 
запазват природата, помагат на земеделските производители и създават здравословни храни по 
устойчив начин, без да вредят на селското стопанство в развиващите се страни.

10. Осигуряване на стриктно прилагане на Регламента на ЕС за дървения 
материал:
За да се спре вноса на незаконна дървесина в европейския пазар, Регламентът на ЕС за дървения 
материал (РЕСДМ) трябва стриктно да се прилага на национално ниво. Европейският парламент 
трябва да се ангажира с правителствата на ЕС и всички заинтересовани страни, както в Брюксел, 
така и на национално ниво, за да осигури надлежното прилагане на закона, включително 
съответното наблюдение и контрол.

11. Затваряне на вратичките в действащото законодателство:
Прегледът на Регламента на ЕС за дървения материал е планиран за 2015 г. Европейският 
парламент трябва да отстрани недостатъците и вратичките в действащото законодателство без да 
снижава стандарта и амбицията на закона. Това включва преглед на обхвата на РЕСДМ, който да 
гарантира, че законодателството обхваща всички продукти от дървесен материал  в пазара на ЕС.

12. Зелено селско стопанство в Европа: При прегледа на части от Общата селскостопанска 
политика през 2017-18 г. е необходимо да се направят подобрения в прехода към следващата реформа без 
по-нататъшно политическо забавяне. Като начало е нужно Европейският парламент да осигури пълното 
интегриране на екологичните изисквания на ЕС в селскостопанската политика, особено с включването на 
Рамковата директива за водите, Директивата за пестицидите и Стратегията на ЕС за биоразнообразието.

WWF апелира към:

WWF апелира към:
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Възстановяване на рибните запаси

Проблем:

Две трети от рибните запаси в ЕС са подложени на свръхулов. Ако искаме и в бъдеще да има 
риба на трапезата ни, трябва да спрем свръхексплоатацията и незакон¬ни¬те риболовни 
практики, което ще осигури устойчиви рибни запаси  и жизнеспособна индустрия. Въпреки че 
ЕС има законодателство за борба с незаконния, нерегулиран и недеклариран (ННН) риболов, 
неговото прилагане и изпълнение все още изостава.

Решение:

В Европа и извън нея трябва да се прилагат стриктни и ефективни закони за риболова и да 
има адекватно дългосрочно управление. Това ще позволи възстановяване на рибните запаси и 
тяхното поддържане на добро ниво, както и ще насърчи устойчивите риболовни практики, ще 
се предотврати загубата на риба, ще се поддържат риболовните флоти на нива, съответстващи 
на рибните запаси, и ще се прекратят вредните субсидии, като същевременно се насърчават по-
добрите риболовни практики, контрола и надлежното събиране на данни.

13. Поддържане на амбицията за прекратяване на прекомерния риболов:
През февруари 2013 г. Европейският парламент гласува в подкрепа на амбициозната и устойчива 
реформа на Общата политика в областта на рибарството и за прекратяване на прекомерния 
риболов. В процеса на изпълнение Европарламентът трябва да гарантира, че страните-членки са 
на път да сложат край на свръхулова на риба и да постигнат устойчиви рибни запаси към 2020 г.

14. Борба с незаконния, нерегулиран и недеклариран (3 x Н) риболов:
Освен със силна европейска политика в областта на рибарството, ЕС трябва да се захване с 
решаване на проблема с незаконния риболов. Европейският парламент трябва да осигури 
ефективността и надлежното прилагане на съществуващите разпоредби за 3 x Н на национално 
ниво.

WWF апелира към:
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ПРОМЯНА НА МОДЕЛИТЕ НИ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ
НАМАЛЯВАНЕ НА НАШЕТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
Проблем:
Във все по-глобалната система, в която живеем,  европейското производство и потребление 
са ключови причини за загубата на биоразнообразие и природни ресурси в рамките на ЕС и 
извън него. Изнасяйки своя екологичен отпечатък „в чужбина“, Европа се превръща в най-
големия вносител на земя и единствения район, който използва повече земя извън, отколкото 
в своите собствени граници. Търсенето на хранителни стоки е една от най-големите движещи 
сили за ползване на ресурсите и загубата на природни богатства, особено предвид текущото 
свръхпотребление на животински протеини и нулеви калории и бракуването на 1/3 от храните 
по пътя от „фермата до вилицата“. Прекомерното търсене на хранителни продукти в Европа 
представлява сериозна пречка за устойчивото бъдеще на всички ни, не само от екологична 
гледна точка, но също и с оглед на продоволствената сигурност и общественото здраве.

Решение:
Европейският съюз трябва спешно да намали въздействието си върху околната среда извън 
своите граници чрез регулаторни рамки и норми. Що се отнася до потреблението на хранителни 
стоки, ЕС вече прие да намали ползването на ресурси в европейската хранителна верига с 20% 
до 2020 г1.,  като си постави за подцел да намали предотвратимите хранителни отпадъци с 50% 
до 2020 г. Постигането на устойчивост в хранителния сектор на Европейския съюз изисква 
дългосрочна и съгласувана политическа рамка. Становището на Европейската комисия относно 
устойчивото продоволствие се очаква да постави основите на тази рамка.

1 Европейска комисия (2011 г.) Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа.

15. Намаляване на екологичния ни отпечатък извън границите на ЕС: 
Европейският парламент трябва да актуализира и осигури приложението на регулаторни 
рамки и норми, които намаляват въздействието на ЕС върху околната среда извън неговите 
граници и поставят по-голям акцент върху екологичните интереси в многостранните търговски 
споразумения.

16. Осигуряване на устойчиво потребление на хранителни стоки в Европа към 
2020 г.:  Европейският парламент трябва да подкрепи по-устойчивия избор и търсене на 
хранителни стоки и да изгради основите на европейска стратегия за храните, която осигурява 
баланс между производство, отпадъци и консумация. По-конкретно, текущото потребление 
на животински протеини трябва да се намали в съответствие с установените препоръки за 
здравословна диета.

17. Намаляване на хранителните отпадъци: Европейският парламент трябва да 
осигури прилагането на ефективни мерки по инициативата на Европейската комисия за 
намаляване на бракуването на хранителни стоки с 50% до 2020 г. 

WWF апелира към:
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Реклама (юни 2013 г.) за кампанията „Хванете енергията си в ръце“, която призовава 
правителствата и финансовите институции по света да инвестират поне още 40 милиарда щатски 
долара във възобновяеми енергийни източници до юни 2014 г.
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КЛИМАТ И ЕНЕРГЕТИКА
НАМАЛЯВАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В КЛИМАТА И НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ЗАМЪРСЯВАЩИ ЕНЕРГИЙНИ 
ИЗТОНИЦИ

Проблем:
Промяната на климата се усеща в световен мащаб, включително и в Европа: горещите вълни, 
горските пожари, продължителните суши и обилните валежи сериозно засягат нашия живот и 
икономика. В качеството си на трети най-голям източник на парникови газове в света, Европа 
има основен принос в промяната на климата. Настоящите цели по отношение на климата и 
енергетиката са незадоволителни и климатичните аномалии ще продължат да се увеличават и 
да оказват въздействие върху нас. Проучването също сочи, че 89% от гражданите на ЕС смятат 
изменението на климата за сериозен проблем, но вече е крайно необходимо властимащите да 
вземат отношение към опасенията на гражданите1. 

Решение:
Докато европейските икономики се мъчат да се възстановят, възобновяемите енергийни 
източници и спестяването на енергия стават все по-привлекателни за инвеститорите и 
правителствата. Постигането на целите за климата и енергетиката до 2020 г. само по себе 
си би създало до 5 милиона нови работни места. Чрез намаляване на зависимостта ни от 
изкопаемите горива ЕС може да спести до 500 милиарда евро/година2 от вноса на изкопаеми 
горива. Постигането на целта за енергийна ефективност в Европа до 2020 г. би довело до нетно 
спестяване на 200 милиарда евро/година3. Този процес обаче трябва да се ускори и за 2030 г. да 
бъдат поставени и постигнати жизненоважни цели.

1	 Европейска	комисия	(2011),	Специален	Евробарометър	372,	Изменението	на	климата.
2	 Европейска	комисия	(2012),	Кони	Хидигард:	“Енергийната	ефективност	е	важна	стъпка	напред	в	услията	ни	за	климата. 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/headlines/news/2012-06-14_01_en.htm
3	 Екофис	(2012),	Запазване	на	енергия:	намаляване	на	цените	за	енергия	в	Европа 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/headlines/news/2012-06-14_01_en.htm

18. Постигане на заложените цели за климата и енергетиката: 
Необходимо е Европейският парламент да изпълни ангажимента си за постигане на всички 20-
20-20 цели за емисиите на парникови газове, възобновяеми енергийни източници и енергийна 
ефективност. Целта за 20% емисии на парникови газове трябва да се повиши до поне 30% 
вътрешни спестявания до 2020 г., а по отношение на енергийната ефективност са необходими 
повече усилия за намаляване на енергопотреблението на ЕС с 20% до 2020 г.

19. Нови и амбициозни обвързващи цели към 2030 г.:
ЕС трябва да преоткрие своята амбиция по отношение на политиките за климата и 
енергетиката, за да намали емисиите на парникови газове с 95% до 2050 г. спрямо нивата 
от 1990 г., както беше прието от Европейския съвет през октомври 2009 г. През следващите 
години Европейският парламент ще трябва да вземе решения за съдържанието на политиките 
за климата и енергетиката за периода след 2020 г., като заложи необходимите междинни 
стъпки за постигане на целите за 2050 г. За тази цел е нужно Европарламентът да подкрепи 
правно обвързващ пакет от три цели за 2030 г. със стремеж към намаляване на емисиите 
на парникови газове с 55%, увеличаване на възобновяемите енергийни източници с 45% и 
ограничаване на енергопотреблението с 40%, което същевременно ще допринесе за европейската 
конкурентоспособност и защита на околната и социалната среда.

20. Един климат, един глас: 
вропейският парламент е в състояние да помогне на Комисията и страните-членки да съгласуват 
мненията си и да говорят единодушно относно Рамковата конвенция на ООН за изменението на 
климата (РКОНИК) през 2015 г. в Париж, когато ще бъдат обсъдени действията по отношение 
на климата, които ще се предприемат след 2020 г. Необходимо е ЕС да поеме водеща роля в 
подготовката за РКОНИК, като съгласува стабилни и амбициозни обвързващи цели за 2030 г.

WWF апелира към:
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Стимули за ограничаване на въглеродни емисии: $ 630-670 млрд
1.USD 35 млрд За фирмени автомобили и данъчни 

облекчения за паркиране в страните 
от ОИСР.

2.USD 523 млрд В подкрепа на потреблението на 
изкопаеми горива в развиващите се и 
нововъзникващи икономики.

3.USD 55-90 млрд В подкрепа на изкопаемите горива в 
развитите страни.

4.USD 22 млрд За проучване и развитие на изкопаеми 
горива от правителството.

Стимули за по-чист растеж: $ 105 млрд
5.USD 88 млрд През 2011 г. за субсидии за 

възобновяеми енергийни източници в 
световен мащаб.

6.USD 17 млрд За проучване и развитие на 
възобновяеми енергийни източници 
и енергийна ефективност от 
правителството.

Източници: ОИСР (2013), Инвентаризация на предвижданата бюджетна подкрепа и данъчни разходи за изкопаеми горива; МАЕ 
(2012), Преглед на световната енергетика; МАЕ (2011) Доклад за напредъка към чиста енергетика; ОИСР (2013 под печат).

В момента правителствата по света харчат шест пъти повече за субсидии за въглеродни 
емисии, отколкото за чиста енергия.

subsidies, than on on clean energy  subsidies  

Стимули за ограничаване 
на въглеродни емисии:

$ 630-670 млрд

Стимули за по-чист 
растеж:

$ 105 млрд

$ 523 млрд (2)

$ 35 млрд (1)

$ 55-90 млрд (3) $ 88 млрд (5)
$ 22 млрд (4) $ 17 млрд (6)
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ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА
ТЪРСЕНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Проблем:
Както стана ясно през последните десетилетия, прилаганият модел на икономика на 
развитите страни в голяма степен надхвърля физическите ограничения на нашата планета. 
83% от гражданите на ЕС смятат, че по-доброто използване на ресурсите може да доведе до 
икономически напредък в Европа, но същевременно политиците продължават да подкрепят 
инвестиции в остарели политики и вредни субсидии1.

Решение:
Измерването на напредъка трябва да обхване и други показатели, освен БВП, като е необходимо 
да намалим прекомерната си ресурсна зависимост и да вземем предвид пълните разходи за 
ползване на природните ресурси. Вредните субсидии трябва спешно да бъдат прекратени, а 
частните финансови потоци да бъдат стимулирани да подкрепят по-устойчива икономика, както 
и по-голяма ефективност на ресурсите.

1	 Европейска	комисия	(2011),	Специален	Евробарометър	365,	Отношение	на	европейските	граждани	към	околната	среда.	

21. Прекратяване на вредните за околната среда субсидии:
Необходимо е без никакво отлагане Европейският парламент да преразгледа съответните 
политики с цел прекратяване на вредните за околната среда субсидии. Нужно е до голяма 
степен да бъдат включени безусловни преки субсидии по Общата селскостопанска политика 
и за изкопаеми горива. Ефективното прилагане на екологичното законодателство на ЕС 
с преки икономически ефекти, като ценообразуване на водата по Рамковата директива за 
водите и прилагане на предпазни мерки за биологичното разнообразие при финансирането на 
инфраструктура, също е от решаващо значение за тази цел.

22. Реално осъществяване на ресурсна ефективност:
В рамките на Стратегията на Европа за 2020 г., Европейската комисия е заложила схема за пътя, 
по който Европа да постигне ефективност на ресурсите до 2050 г. Европейският парламент има 
ключова роля в залагането на ясни цели със съответни индикатори за измерване на напредъка за 
2020 г. Опазването на ресурсите е от огромна полза за обществото и бизнеса в ЕС.

23. Реално оценяване на природата:
Въпреки че е доказано, че природата осигурява огромни социално-икономически ползи, тя до 
голяма степен се игнорира при вземането на политически решения, както и при икономическото 
планиране и отчетност. Това може да доведе до неправилни решения. Европейският парламент 
може да изиграе жизненоважна роля за оценяването и адекватното отчитане на природните 
ресурси чрез въвеждане на нов модул за остойностяване на екосистемите до 2020 г. в рамките на 
Регламента относно европейските икономически сметки за  околната среда.

24. По-устойчиви частни инвестиции:
Частните финансови потоци могат да имат значително въздействие върху климата и околната 
среда и да носят системен риск. При прегледа на финансовите регламенти Европейският 
парламент трябва да заложи отчетност на финансовите институции (предвид техните 
инвестиции) по отношение на биологичното разнообразие и въглеродния отпечатък, и да ги 
стимулира да го намалят. Това е необходимо за финансирането на дългосрочна нисковъглеродна 
икономика в Европа.

WWF апелира към:
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ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕС
УСТОЙЧИВОСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ОСНОВА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БЕДНОСТТА

Проблем:
Влошаването на околната среда, загубата на биологично разнообразие и екосистемни услуги, 
и въздействието на климатичните промени оказват сериозно въздействие върху селското 
стопанство, горите, рибарството и сладководните ресурси, от които пряко зависи по-голямата 
част от бедните хора по света.

Решение:
Тъй като предоставя най-голяма част от помощта за глобално развитие, ЕС носи особена 
отговорност за постигането на целите на хилядолетието за напредък до 2015 г. и устойчиво 
развитие на развиващите се страни след 2015 г.

25. Поставяне на околната среда в основата на глобалната рамка за развитие 
след 2015 г.: 
По време на международния дебат върху глобалната рамка за развитие след 2015 г. е необходимо 
Европейският парламент да подкрепи наистина силна и амбициозна позиция на ЕС, която 
поставя устойчивостта на околната среда в основата на премахването на бедността и постигането 
на благоденствие.  

26. Осъществяване на приоритетите на глобалната рамка за развитие след 2015 
г.: 
Европейският парламент трябва да осигури интегрирането на приоритетите, заложени в 
бъдещата глобална рамка за развитие след 2015 г., в програмата „Световни обществени блага“ 
към инструмента на ЕС за сътрудничество за развитие.

27. Подпомагане на действията, свързани с климата, в развиващите се страни:
Необходимо е Европейският парламент да гарантира, че ЕС ще даде своя справедлив дял по 
международното споразумение в рамките на Рамковата конвенция на ООН по изменението 
на климата (РКОНИК), като предостави 100 милиарда щатски долара на година до 2020 г. 
за подкрепа на действията по климата в развиващите се страни. Споразумението изисква 
средствата за климата да са новоосигурени и допълнителни, а не да се отчисляват от 
съществуващите ангажименти за развитие и намаляване на бедността.

28. Поддържане и подобряване на диалога с гражданското общество:
Съществената роля на организациите на гражданското общество, както в политическия диалог 
от местно до глобално ниво, така и при програмирането, е призната от европейските институции 
в процеса на структурирания диалог. Ние призоваваме Европейския парламент да гарантира, че 
ангажиментите за участие на гражданско общество и диалогът в резултат от този процес ще се 
поддържат и укрепват, където това е необходимо.

WWF апелира към:
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 ОФИСИ НА WWF В 
ЕВРОПА
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ПОВЕЧЕ ЗА WWF

Мисията на WWF е да спре влошаването на природната среда на нашата планета и да изгради 
бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата. За да постигне това, WWF си е поставила две 
първостепенни природозащитни цели до 2050 г.:

	 1.Биологично	разнообразие: До 2050 г. да бъде съхранена целостта на най-значимите 
природни места на Земята, което ще допринесе за по-сигурно и устойчиво бъдеще за всички ни.
	 2.Екологичен	отпечатък: До 2050 г. глобалният екологичен отпечатък на човечеството да 
не надвиши животоподдържащия капацитет на Земята и природните ресурси на нашата планета да 
бъдат справедливо споделяни.

Като част от мрежата от двадесет офиса из цяла Европа и над 100 по света, брюкселският офис 
на WWF за европейска политика работи от 1989 г. с членове на Европейския парламент от целия 
политически спектър в подкрепа на ефективно природозащитно законодателство. 

WWF е част от „Зелената десетка“ – група от десет от най-големите екологични организации/мрежи, 
които имат представителство в Брюксел. Като участник в тази коалиция, WWF също така подпомага 
и подкрепя редица други политически инициативи, ръководени от останалите членове на „Зелената 
десетка“. WWF е член и на CONCORD – конфедерацията на европейски НПО за подпомагане и 
развитие.

Европейски парлам
ент 2014-2019 г: И

зправен пред предела на планетата ни     W
W

F.EU

За повече информация: 
 
Георги Стефанов
експерт политики и климатични 
промени
WWF България

електронна поща: 
gstefanov@wwfdcp.bg
телeфон: +359 889 517 976; +359 
878 517 976

Tycho Vandermaesen Public 
Affairs Officer WWF European 
Policy Office

Email: tvandermaesen@wwf.eu 
Mobile +32(0)498 72 56 41

Защо сме тук
За да спрем унищожаването на околната среда и да изградим 
бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата

www.wwf.bg
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