
Уважаеми кандидати за Европейския 
парламент,

Имаме само една планета…

…и хората искат да я опазят.

МАНИФЕСТ

2014

Европейски парламент 2014-2019
Създайте нова Европа за планетата

В следващите 5 години членовете на Европейския 
парламент ще работят по редица изключително важни 
европейски политики, които трябва да ни изведат на 
по-устойчив път до 2020 г.  Всичките 28 страни-членки на 
ЕС трябва да сведат екологичния си отпечатък до ниво, 
което се съобразява с ограниченията на ресурсите на 
нашата планета и да развият по-иновативна и ефикасна 
икономика, която може да гарантира сигурност на 
работните места и просперитет за бъдещите поколения.

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, затова са 
необходими твърди и целенасочени действия.

Скорошно проучване посочва, че 95% от гражданите на 
ЕС смятат за важно да се опазва околната среда, а 81% 
от тях вярват, че европейското екологично 
законодателство е необходимо средство за тази цел. 
Въпреки това някои страни-членки подлагат на риск 
екологичния напредък, постигнат през последните 30 
г., а това е изключително грешен подход при 
икономически и финансови кризи. Като кандидат за 
Европейския парламент Вие трябва да се вслушате в 
гласовете на своите граждани.

За какво да дадете гласа си
WWF вярва, че за да осигури 
по-устойчиво и иновативно бъдеще за 
Европа през следващите 5 години, 
Европейският парламент трябва да 
окаже пълна подкрепа на политики, 
които ще осигурят:

Решение за справяне с 
климатичните промени 

Преминаване към 
ресурсно-ефективна икономика

Прекратяване на загубата на 
биологично разнообразие

Насърчаване на по-устойчиво и 
здравословно потребление

Осигуряване на чисти води с 
добро качество

Опазване на околната среда за 
осигуряване на човешкото 
благосъстояние в световен мащаб

Прекратяване на незаконната 
търговия на дървен материал и на 
видове от дивата природа

Осигуряване на устойчиво селско 
стопанство
Възстановяване на рибните 
запаси.



Готови ли сте за предизвикателството?

• Осигуряват постигането и укрепването на всички настоящи цели на ЕС по 
отношение на климата и енергетиката до 2020 г.
• Подкрепят правно обвързващ пакет от три цели за 2030 г., насочени към 
намаляване на емисиите на парникови газове с 55%, увеличаване на 
възобновяемите енергийни източници с 45% и намаляване на 
енергопотреблението с 40%.

• Прекратяване на вредните за околната среда субсидии, като например за 
изкопаеми горива и неустойчиви селскостопански практики.
• Насърчаване на публичните и частни инвестиции към подкрепа на 
дългосрочна нисковъглеродна икономика и поддържане на природния ни 
капитал.

• Подкрепа за пълното и ефективно прилагане на съществуващото 
законодателство, като Директивите за птиците и за местообитанията, за 
постигане на свързаните с биологичното разнообразие цели до 2020 г.
• Удвояване на външната помощ за предотвратяване на глобалната загуба 
на биоразнообразие до 2020 г. съгласно поетите от страните-членки 
ангажименти.

• Намаляване на екологичния отпечатък на Европа извън нейните граници 
и гарантиране на устойчиво потребление на хранителни стоки в ЕС чрез 
подпомагане и укрепване на новата политическа инициатива на 
Европейската комисия за „устойчиви храни“.

5 милиона работни места могат да бъдат създадени при постигане на целите 
за климата и енергетиката до 2020 г. 

3 пъти повече субсидии  за замърсяващи енергоизточници, отколкото за 
ВЕИ са дадени в електроенергийния сектор на Европа през 2011 г.

14.6 млн работни места  понастоящем се осигуряват благодарение на 
екосистемните услуги и биоразнообразието в Европа.

1000kcal/ден – средностатистическият европеец яде твърде много: с над 
1000Kcal повече от препоръчителната дневна норма и 70% повече протеини, 
отколкото са необходими за дневната диета.
 

Справяне с 
климатичните 
промени

Преминаване към 
ресурсно-ефективна 
икономика

Спиране на загубата 
на природа

Насърчаване на 
по-устойчиво и 
здравословно 
потребление

80% от екологичното законодателство се решава на ниво ЕС. Европейският 
парламент често е имал ключова роля за подобряване на законодателните актове. 
Неотдавнашната реформа на Общата политика в областта на рибарството и 
забраната на ЕС върху незаконната търговия на дървен материал са доказателство 
за волята на евродепутатите да подкрепят амбициозни законодателни мерки за 
Европейския съюз.

Като член на следващия Европейски парламент, Вие можете да 
подкрепите политики на ЕС, които:



Осигуряване на чисти 
и здравословни води

Опазване на околната среда 
за осигуряване на човешкото 

благосъстояние в световен 
мащаб

Прекратяване на незаконната 
сеч и търговия с диви животни

Осигуряване на 
устойчиво селско 

стопанство

Възстановяване на 
рибните запаси

€37.3 млрд  – годишна печалба, ако всички водни тела в Европа достигнат 
добро екологично състояние до 2015 г. 

Най-бедните хора на света   са най-силно засегнати от климатичните 
промени, загубата на биоразнообразие и екосистемни услуги, от които зависи 
техният поминък.

$10-15 млрд и $7.8-10 млрд / год. – стойност на международната 
незаконна търговия съответно на дървен материал и на видове от дивата 
природа.

92% от сладководните басейни в ЕС  (реки, езера и водоносни пластове) са 
значително засегнати от замърсяване, свръхексплоатация и промяна на 
местообитанията в резултат от селскостопански дейности.

$10-23.5 млрд  – годишна стойност на незаконния, недеклариран и 
нерегулиран риболов в световен мащаб. Това води и до значителна загуба на 
доход за крайбрежните държави и общности.

• Осигуряване на надлежно прилагане и укрепване на европейската 
политика за водите при прегледа на Рамковата директива за водите през 
2018 г.
• Осигуряване на постигането на добро екологично състояние на морските 
екосистеми в страните-членки до 2020 г, съгласно Рамковата директива за 
морска стратегия

•  Изпълнение на отговорността на ЕС към постигане на целите за развитие 
за хилядолетието.
• Първо място по екологична устойчивост в рамката за устойчиво развитие 
след 2015 г.

• Пълно интегриране на всички екологични изисквания на ЕС в 
селскостопанската политика на Европа, включително Стратегията на ЕС за 
биологичното разнообразие, Рамковата директива за водите и Директивата 
за пестицидите.

• Пълно прилагане в страните-членки на стриктни и ефективни закони за 
рибарството и прекратяване на незаконния риболов за осигуряване на 
дългосрочно устойчиво управление на рибните запаси.

• Осигуряване на правилното приложение на Регламента на ЕС за дървения 
материал и разширяване на продуктовия му обхват при прегледа през 2018 
г. до всички дървесни продукти, свързани с пазара на ЕС.

• Заклеймяване на незаконната търговия с видове от дивата природа като 
престъпление и осигуряване на надлежни мерки.



ЕС И ОКОЛНАТА СРЕДА
95%

80%

€450 млрд
 5 млн

Защо сме тук

Подробен манифест на WWF може да намерите в раздела „Европейски избори“ на www.wwf.eu

от всичките политики 
в областта на околната 
среда се решават от ЕС

от европейците смятат, 
че опазването на 
околната среда е важно 
лично за тях 

работни места могат да 
бъдат създадени чрез 
постигане на целите на 
ЕС за климата и 
енергетиката до 2020 г.

са ежегодните загуби 
от унищожаването на 
биологичното 
разнообразие

© 1986 Панда символ и ® “WWF” са регистрирани търговски марки на WWF – 
Световен фонд за дивата природа (World Wide Fund For Nature (преди „World Wildlife 
Fund“), 
Адрес: WWF European Policy Office, 168 avenue de Tervurenlaan, Box 20, 1150 Brussels, 
Belgium. Тел.: +32 2 743 88 00. www.wwf.eu

За да спрем влошаването на природната среда на нашата планета и 
да изградим бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата.

www.wwf.bg

За контакт в Брюксел:

Tycho Vandermaesen
Public Affairs Officer
WWF European Policy Office 
tvandermaesen@wwf.eu
+32 2 743 88 08/+32 498 72 
56 41

www.wwf.eu 
twitter.com/WWFEU

За контакт в България:

Георги Стефанов
експерт политики и 
климатични промени
WWF България
gstefanov@wwfdcp.bg
телeфон: +359 889 517 976; 
+359 878 517 976

www.wwf.bg


