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WWF (World Wide Fund for Nature) е международна природозащитна организация, основана
през 1961 г. Организацията развива дейност в над 100 държави, с помощта на 6000 служители
и над 5 милиона доброволци. WWF работи за подобряване на състоянието на околната
среда, за да може хората да живеят в хармония с природата. Един от глобалните приоритети
на WWF е отговорното и устойчиво управление на горите и намиране на решения на
проблемите и заплахите пред тях. В България усилията за това са насочени към повишаване
на информираността и капацитета на заинтересованите страни, подобряване на планирането
в горите, поддържане на широк дебат и формулиране на мерки за ограничаване на незаконния
дърводобив. WWF-България работи също за възстановяване на крайречните гори, опазване на
старите гори и не на последно място – за подпомагане прилагането на независима и надеждна
горска сертификация.
Може да научите повече за работата на WWF за европейските избори тук:
http://wwf.eu/what_we_do/eu_affairs/elections
Дизайн: bitter grafik, Hamburg
Адаптация на български език: Таралеж ЕООД

Манифестът е публикуван първоначално на английски през октомври 2018 г. от WWF Белгия.
Всяка ползване на текста изцяло или частично, трябва да се прави с изричното споменаване на
WWF Белгия като собственик на правата за изданието.
© Текст 2018 WWF. Всички права запазени.
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За Европа и нейните граждани не може
да има бъдещо развитие на една изчерпана
планета. Повишаването на морските
равнища, екстремните метеорологични
явления, конфликтите за все по-малко
природни ресурси и здравните проблеми,
свързани със замърсяването, поставят
предизвикателства пред политическия
дневен ред на Европейския съюз.
Само интегрираните решения ще
създадат по-безопасна, по-конкурентна
и глобално релевантна Европа.
Европейските избори предлагат
възможности за формулиране на ясни
послания и действия в тази посока.
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ЕВРОПА
Е НА КРЪСТОПЪТ

Четири цели, които да бъдат постигнати като част
от Европейския пакт за устойчивост
Цел 1:	Подобряване на европейската и световната безопасност
и благосъстояние чрез борба с изменението на климата и
влошаването на околната среда.
Цел 2:	Увеличаване на конкурентоспособността и потенциала за
работни места на европейските индустрии чрез засилване на
инвестициите в устойчивите сини и зелени сектори, които
ще бъдат в сърцето на утрешната икономика.
Цел 3:	Запазване на позицията на Европа на международната
сцена и работа за постигане на нейната стратегическа
независимост чрез определяне и прилагане на амбициозни
устойчиви стандарти в ЕС и чрез поемане на отговорност за
нашия екологичен отпечатък в световен мащаб.
Цел 4:	Подобряване на управлението на ЕС в Европейския
парламент и Комисията, така че да се подкрепи устойчивия
преход към по-безопасен, по-конкурентоспособен и
отговорен ЕС.
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Резултатите от предстоящите парламентарни избори в
Европейския съюз (ЕС) и реакцията на тези резултати от
националните и европейски политически представители
вероятно ще имат ефект върху това как гражданите ще
гледат на този момент след едно десетилетие, през 2030 г.
С настоящия призив към действие WWF – с над 3,2 милиона поддръжници в Европа –
желае даде своя принос към съображенията на политическите представители за това
какво бъдеще да изградим за ЕС и неговото население. Чрез нашия призив за въвеждане
на Европейски пакт за устойчивост ние бихме искали кандидатите и бъдещите лидери на
ЕС да се фокусират върху благоденствието на хората в една процъфтяваща среда. Такъв
политически пакт ще се състои от набор от цели и политически действия в областта
на изменението на климата, опазването на природата и устойчивото развитие, които
ще бъдат предприети през следващите пет години. Те ще донесат повече сигурност,
по-добро здраве и повече работни места за европейците. А също така ще повишат
конкурентоспособността на европейската икономика, като същевременно се запазва
силната и уважавана позиция на Европа в световен мащаб. Тези действия и ангажименти
трябва да бъдат одобрени след изборите в ЕС чрез декларации от страна на Европейския
парламент, Европейската комисия и Европейския съвет.
Големи групи от населението в Европа са загрижени за сигурността и безработицата,
но гражданите се тревожат и за увеличаващото се въздействие на изменението на
климата и влошаването на околната среда – предизвикателства, които са тясно свързани
с бъдещата стабилност и сигурност на нашите общества. Осигуряването на ползите,
които ще бъдат генерирани чрез справяне с изменението на климата и влошаването на
околната среда, е предварително условие, за да могат вземащите решения да създадат
една наистина стабилна и по-сигурна Европа, да увеличат нейното влияние на световната
сцена и да насърчат дългосрочното създаване на работни места и икономическа
конкурентоспособност за всеки.
За да се реализира преходът на Европа към устойчивост, гражданите се нуждаят от
политически лидери с визия и решимост, които са в състояние да се освободят от
мисленето в рамки на статукво и политическо поведение за придържане към обичайната
практика (business as usual). При неуспех ЕС рискува да загуби своето значение в един все
по-променлив, несигурен, сложен и противоречив свят, който се бори със заплахите от
изменението на климата, влошаването на околната среда и загубата на природни ресурси.
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ЦЕЛ 1

Подобряване на европейската
и световната безопасност и
благосъстояние чрез борба
с изменението на климата и
влошаването на околната среда
Борбата с изменението на климата и влошаването на околната среда са
ключови действия, които трябва да бъдат предприети за подобряване
на европейската и световна сигурност и благосъстояние.
Последиците от изменението на климата и загубата на природни
ресурси могат да бъдат усетени по целия свят. Европа не е изключение. Последиците приемат очевидни форми като неотдавнашните
засушавания довели до драматични загуби на реколта в цяла Европа
или опустошителните пожари, които засегнаха Португалия, Гърция
и Швеция през последните две години. Въздействието върху нашето
лично здраве и сигурност е още по-неуловимо и дори по-вредно. Емисиите от изгаряне на въглища, например от секторите, които все още
се възползва от публично финансиране, са отговорни за над 20 000
случая на преждевременна смърт в Европа всяка година. Също така се
наблюдава и нарастващо използване на все по-токсични пестициди,
отчасти за да се компенсира изтощаването на почвата, което води до
натрупващи се здравословни проблеми в общността на земеделските
производители.
На други места по света последиците от изменението на климата и
загубата на природни ресурси също така засягат и поминъка на хората,
причинявайки все повече и повече конфликти за оскъдните ресурси.
В това отношение изменението на климата и влошаването на околната
среда се разглеждат от експертите по сигурността и Пентагона като
„мултипликатори на заплахите“, утежняващи ситуации, които вече са
деликатни. Те също така са доказан фактор за вътрешна и международна миграция – потенциално водещи до около 200 милиона причинени от изменението на климата мигранти в световен мащаб до 2050 г.
Този нестабилен международен контекст има непосредствени последици за Европа, подклаждайки напрежение и липса на кохезия между
държавите-членки на ЕС.
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В Европа всяка
година има
повече от

430 000

случая на
преждевременна
смърт,
дължащи се на
замърсяване
на въздуха
и химични
продукти

Здравословната среда може да помогне за смекчаване на множеството
предизвикателства, пред които са изправени днес хората в ЕС и по целия свят. Здравата планета е в основата на нашето социално-икономическо благоденствие и предпоставка за мир и сигурност за ЕС и света.
Няма трайна сигурност или стабилност без устойчивост.
През 2015 г. световните лидери приеха Парижкото споразумение на
ООН относно изменението на климата – най-добрият инструмент на
наше разположение за справяне с изменението на климата и неговите
вредни последици. Текущите ангажименти обаче не са достатъчни,
тъй като те ще доведат до затопляне с над 3°C до края на века. Лидерите и политическите представители на ЕС все още не са предприели
подходящи действия, за да изпълнят своите ангажименти. За да спази
Парижкото споразумение, ЕС се нуждае от дългосрочна стратегия за
нетни нулеви емисии до 2040 г. с ясни междинни стъпки за преминаване към ефективна система базирана изцяло на възобновяеми енергийни източници. През 2020 г. ще има подобна възможност за поемане
на силен глобален ангажимент за спиране и обръщане на загубата на
природни ресурси. След поредица от международни срещи, на които
домакин беше ЕС, световните лидери ще се съберат в края на 2020 г. в
Пекин, за да приемат нова рамка – глобално споразумение – за опазване на природата и хората до 2030 г.
ЕС трябва да поеме лидерска роля в тези разговори на световно равнище през цялата 2020 г., както и в последващото изпълнение на това
споразумение. Решителните действия от страна на ЕС в областта на
изменението на климата и влошаването на околната среда ще доведат
до подобряване на европейската и световна сигурност и благоденствие.
WWF призовава политическите лидери и кандидатите на изборите в
ЕС да признаят, че изменението на климата и влошаването на околната среда представляват сериозни заплахи за нашата сигурност и
конкурентоспособност, и че по-активни действия трябва да бъдат
предприети по спешност, за да се спрат и обърнат тези тенденции. •

КАК?
•	Изпълнение на Парижкото споразумение и ограничаване на
глобалното покачване на температурата до 1,5°C, по-специално чрез
разработване и прилагане на законодателна рамка за постигане на
нулеви нетни емисии в рамките на ЕС до 2040 г., както и справедлив
преход към изцяло базирана на възобновяеми източници ефективна
енергийна система
•	Пълно прилагане на съществуващата в ЕС правна рамка за околната
среда и приемане през 2020 г., в контекста на Конвенцията на ООН за
биологичното разнообразие, на глобално споразумение за природата и
хората с цел да се спре и обърне загубата на природни ресурси по целия
свят до 2030 г.
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ЦЕЛ 2

Увеличаване на конкурентоспособността
и потенциала за работни места на европейските индустрии чрез засилване на
инвестициите в устойчивите сини и
зелени сектори, които ще бъдат в сърцето
на утрешната икономика
Въпреки че Европа започна да се възстановява от икономическата
криза, позицията на ЕС в световната икономика е застрашена.
По-бързо развиващите се и нововъзникващите икономики се
конкурират с ЕС, което изисква стратегии за интелигентни и
устойчиви инвестиции в утрешните икономически сектори ако ЕС
иска да запази своята глобална значимост.
Зелените икономики са в състояние по-лесно да устояват на икономически шокове. Между 2000 и 2015 г. темпът на растеж на зелените работни места беше седем пъти по-висок от този за останалата
част от икономиката. Днес над девет милиона европейци работят в
сектора за чиста енергия и тази цифра се очаква да се удвои до 2030
г. Развитието на една по-ясно изразена кръгова икономика би могло
да доведе до общи ползи в размер на €1,8 трилиона до 2030 г. (два
пъти повече в сравнение с ползите, очаквани от сценария за придържане към обичайната практика (business as usual)) и би могло
например да помогне за справяне с екологичните предизвикателства като замърсяването с пластмасови отпадъци.
Въпреки това ограничените стимули и инвестиции на ЕС в устойчива икономика доведоха до забавено създаване на работни места и
отслабена конкурентоспособност в ключови сектори на утрешната
икономика, като възобновяемата енергия и устойчивия транспорт.
Междувременно други региони ускориха темпото и поеха от ЕС лидерството в такива области като производството на соларни панели,
където Китай замени ЕС като най-големия производител в света, а
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европейските производители на автомобили сега инвестират седем
пъти повече в производството на електрически превозни средства в
Китай отколкото вкъщи.
За да запази водещата си позиция, ЕС трябва незабавно да промени
своя курс. Единствено чрез предприемане на действия на домашната сцена ЕС може да отключи своя потенциал да се превърне в
първокласна устойчива икономика. Това ще изисква завършване на
устойчивата реформа на финансовия сектор на ЕС, за да ограничат
компаниите и финансовите институции рисковете, свързани с изменението на климата, загубата на природни ресурси и пообщите въздействия върху устойчивостта. В съответствие с Плана
за действие на Европейската комисия за устойчиви финанси, ЕС
трябва също така бързо да разработи европейски стандарти за зелени облигации и етикети, изграждайки таксономия на устойчивостта в ЕС. Това ще гарантира, че частните инвестиции не подклаждат
изменението на климата и влошаването на околната среда, а вместо
това стимулират устойчивото икономическо развитие. Тази инициатива на Комисията „Юнкер“ трябва получи повече средства и внимание, за да бъде успешна. Бюджетът на ЕС също ще трябва да бъде
съгласуван с тази амбиция чрез разпределяне на най-малко 50 % от
публичните инвестиции към устойчивите сини и зелени икономики
и гарантиране, че общият бюджет е в съответствие с целта за 1,5°C
покачване на температурата от Парижкото споразумение.
Ролята на ЕС ще бъде да поведе останалите и да гарантира последователно прилагане на законодателството в областта на околната
среда във всички държави-членки на ЕС. Това е особено важно в
сектора на рибарството, където политиките на ЕС за гарантиране
на дългосрочната устойчивост на нашите океани са от решаващо
значение, но биха могли да бъдат подобрени както по отношение на
техния обхват, така и по отношение на тяхното прилагане.

ЕС също ще
трябва да бъде в
съответствие с
целта за

1,5°C
покачване

на температурата
от Парижкото
споразумение

Селскостопанския сектор може да стане гръбнак на европейската зелена икономика, но за тази цел той ще трябва да претърпи
значителни реформи. Текущият селскостопански модел е уязвим
на икономически шокове и екстремни климатични явления, които
стават все по-чести поради изменението на климата и влошаването
на околната среда. Независимо от факта, че страните наливат милиарди евро годишно в сектора, броят на работните места продължава
да намалява. Страни като Германия бяха принудени да
осигуряват допълнителни 340 милиона евро за покриване на щетите по реколтата след засушаванията през 2018 г., което показва
огромното икономическо въздействие на екстремните климатични
явления. Секторът също така генерира огромни разходи за околна
среда. Остарели селскостопански методи, субсидирани от ЕС, застрашават нашите природни ресурси и засягат нашите възможности
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да произвеждаме храни в бъдещето. Преходът към по-устойчиви
модели ще направи сектора по-жизнеспособен, ще подобри хранителния суверенитет на Европа и ще запази здравето на земеделските производители. Такъв преход би бил най-интелигентният избор
от икономическа гледна точка, тъй като проучванията показват
постоянно нарастващ апетит сред потребителите за продукти, произведени в ЕС с помощта на устойчиво хранителни и селскостопански методи. С други думи ние трябва да инвестираме в земеделие,
с което да се гордеем, което носи повече приходи за земеделските
производители, защитава ги от хаотични промени на пазара и трансформира техните практики в устойчиви и жизнеспособни такива.
WWF призовава следващото поколение лидери и политици на
ЕС да насърчават и засилят инвестициите в устойчиви сектори
и да продължат да подобряват екологичните стандарти чрез
преминаване и прилагане на необходимото законодателство.
В противен случай Европа бързо ще загуби своя глобален
икономически статут в ключовите зелени и сини сектори. •

КАК?
•	Да се превърне ЕС в първокласна устойчива икономика чрез завършване
на устойчивата реформа на финансовия сектор, започната от Комисията
„Юнкер“, за да се канализират инвестициите към зелената икономика,
и по-специално чрез приемане на закони, изискващи от компаниите
и финансовите институции да оповестяват рисковете за климата пред
финансовите потребители
•	Приемане и прилагане на бюджет на ЕС, от който поне 50% да бъдат
инвестирани в зелена и устойчива синя икономика, в съответствие с
целта от Парижкото споразумение за 1,5°C покачване на температурата,
а останалата част от бюджета не трябва да утежнява допълнително
изменението на климата и влошаването на околната среда
•	Приемане и прилагане на Обща селскостопанска политика на ЕС,
която да подкрепя земеделските производители в прехода към изцяло
устойчиви и конкурентоспособни хранителна и селскостопанска
системи
•	Реализиране на устойчива синя икономика чрез пълно прилагане
на европейските политики, целящи управление на използването на
моретата и опазване на морската фауна и местообитания, както и да
поведе ООН към установяването на Споразумение за световния океан
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ЦЕЛ 3

Запазване на позицията на Европа на
международната сцена и работа за постигане
на нейната стратегическа независимост чрез
определяне и прилагане на амбициозни
устойчиви стандарти в ЕС и чрез поемане на
отговорност за нашия екологичен отпечатък в
световен мащаб

ЕС е основен играч на глобалния пазар. Неговото влияние е
положително, когато ЕС води чрез личен пример, изнасяйки високи
екологични стандарти чрез търговски споразумения с външни
страни-партньори. Налагайки глобални стандарти, предимството
на ЕС е двустранно. От една страна той може да влияе на пътя на
глобализацията като определя изисквания за достъп до вътрешния
си пазар и като задължава компаниите извън ЕС да спазват
неговите стандарти. От друга страна той увеличава своето глобално
влияние като дава възможност на своите компании да се възползват
от „предимството на първия“ на новите пазари. Законодателната
рамка на ЕС в областта на химическите вещества (REACH)
например доказа, че страните извън ЕС желаят да адаптират
техните вериги за доставка и дори техните собствени национални
стандарти, за да могат да търгуват с Европа.
За съжаление нашето влияние може също така да бъде
отрицателно. Потребителските навици в ЕС не са устойчиви,
а нашите текущи икономически и селскостопански модели са
недостатъчни. В резултат на това нашият глобален отпечатък
върху околната среда е далеч от образцов. ЕС все още е основен
фактор за глобалното обезлесяване чрез вноса на продукти и
стоки, които водят до разчистване на земя в големи мащаби. ЕС
също така е силно зависим от трети страни за ключови ресурси
като енергоносители, което ни прави уязвими на техния капацитет
или желание да ни доставят този ресурс. Например една трета
от вноса на изкопаеми горива в ЕС е с произход от Русия, което
допринася за нашия търговски дефицит и геополитическа слабост,
като вместо това ЕС може да направи по-добри инвестиции, за да
подобри своята енергийна независимост. Според изчисления на
Международната агенция по енергетика, политиките, съвместими
с ограничаване на глобалното затопляне до 2°C, биха могли да
съкратят разходите на ЕС за внос на изкопаеми горива с 46% или
€275 млрд. годишно до 2035 г.
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Следователно статуквото повече не може да бъде приемано. ЕС
трябва да се позиционира като глобален лидер в насърчаването на
устойчиви стандарти и трябва да стане по-малко зависим от други
страни. Отправната точка трябва да бъде поемането на отговорност
в рамките на ЕС и обръщането на нашето световно влияние върху
изменението на климата и влошаването на околната среда. Като
първа стъпка за затвърждаване на тази позиция трябва да се
предприемат действия за спиране на вноса на обезлесяване.
На световната сцена ЕС беше важен фактор за приемането на
глобални рамки като Целите за устойчиво развитие (ЦУР). Но
17-те цели, които трябва да бъдат изпълнени до 2030 г., изискват
подходящи действия. Без ясен план за изпълнение и без средства
за мониторинг на неговото прилагане, ЕС не действа в съответствие
с лидерската позиция, която пое при приемането на ЦУР през 2015
г. – и по този начин вреди на доверието в нас на международната
сцена. ЕС трябва да поеме отговорност за своя екологичен
отпечатък, което означава, че трябва да бъдат въведени адекватни
инструменти, за да се гарантира, че действията на ЕС в рамките на
и извън ЕС допринасят за спиране и обръщане на изменението на
климата и влошаването на околната среда.
WWF призовава бъдещите лидери на ЕС да превърнат тези
международни ангажименти в конкретни действия и да поемат
лидерската роля на международните форуми за разработване на
мерки за обръщане на последиците от изменението на климата и
влошаването на околната среда, и по-специално ограничаване на
вноса на обезлесяване. •

КАК?
•	Приемане и прилагане на цялостна стратегия на ЕС, която да
покаже глобална лидерска позиция чрез пренасяне на целите на
ООН за устойчиво развитие във всички политики на ЕС и съответно
разработване на амбициозни устойчиви стандарти в ключови
икономически сектори с голямо въздействие
•	Инвестиране в нашата стратегическа независимост чрез подобряване
на ресурсната ни ефективност и разработване на политически мерки,
адресирани към въздействието на ЕС извън неговите граници, и поспециално чрез разработването на план за действие по отношение на
вноса на обезлесяване и на деградацията на горите
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ЦЕЛ 4

Подобряване на управлението на ЕС в
Европейския парламент и Комисията,
така че да се подкрепи устойчивия преход
към по-безопасен, по-конкурентоспособен
и отговорен ЕС

Изменението на климата и влошаването на околната среда оказват
влияние върху всички аспекти на нашето ежедневие. Ето защо е
логично решението за тяхното спиране и обръщане да бъде хармонизирано между всички области на политиката и процесите на
вземане на решения. На равнище ЕС текущите системи на управление в Европейския парламент и Комисията не са адаптирани към
този нов подход. Изменението на климата и загубата на природни
ресурси често не бяха разглеждани като приоритетен въпрос от
Комисията Юнкер и Европейския парламент независимо от ясните
икономически и социални ползи, които носят борбата с изменението на климата и влошаването на околната среда.
За да се постигнат трайни резултати по отношение на текущите
предизвикателства за сигурността и икономиката, пред които е
изправен ЕС, той трябва да гарантира отговорност и отчетност.
Отговорността ще гарантира съгласувани и високоефективни
действия на ЕС в областта на изменението на климата и загубата
на природни ресурси. Следващата Европейска Комисия се нуждае
от специален заместник-председател, чийто мандат да обхваща
глобалната борба срещу изменението на климата и влошаването на
околната среда, и да гарантира, че всички предложени от Комисия-

16 • Призив на WWF към действие – Избори в ЕС 2019 • Резюме

КАК?
•	Назначаване на заместник-председател на Европейската комисия за
действия в областта на климата и природните ресурси, който отговаря
за устойчивия преход на Европа
•	Спазване на правото на ЕС чрез гарантиране на основните права и
реални действия във връзка с върховенството на закона
•	Оценка и преразглеждане на работните методи на Европейския
парламент за стимулиране на развитието на устойчивата синя и зелена
икономика и за насърчаване на устойчивото развитие

та действия и закони са съгласувани с този приоритет. Европейският парламент също така трябва да избягва мисленето в тесни рамки
и да гарантира, че екологичните съображения ще бъдат взети под
внимание във всяка област на политиката.
Отчетността ще гарантира, че всички държави-членки на ЕС са в
съответствие с високите екологични стандарти, с които са се ангажирали, и че те ще гарантират спазването на тези правила на тяхната национална територия – това е основният принцип зад върховенството на закона. Лидерите на ЕС трябва да изпратят ясно послание,
че престъпленията спрямо околната среда не носят печалба. В този
контекст добавената стойност на гражданското общество трябва да
бъде призната и ясно да се постави спирачка на рестриктивните закони и тактики, които ограничават действията на организациите на
гражданското общество. Организациите на гражданското общество
действат в общ интерес и са важен партньор, предоставяйки на политиците съответната експертиза на базата на опит от първа ръка.
WWF призовава бъдещите лидери на ЕС да предприемат необходимите стъпки, за да се гарантира, че тези съображения ще бъдат
взети под внимание в процеса на вземане на решения, както и че те
ще бъдат ефективно прилагани след като бъдат приети. •
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За да спрем унищожаването на околната среда и да изградим
бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата.
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