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NE VEȚI SPRIJINI SĂ ASIGURĂM
DIN NOU PROTECȚIA EUROPEI?
Ca membru al Parlamentului European, veți contribui la deciderea viitorului Europei,
iar aceasta se va întâmpla într-un moment crucial pentru oameni și pentru mediu.

Lupta împotriva schimbărilor climatice, îmbunătățirea calității aerului,
protejarea locurilor naturale unice, oprirea poluării cu plastic și oprirea
accesului pe piață a produselor chimice toxice sunt legiferate de UE iar
aceste legine-au menținut în siguranță de ani de zile.
Dar reglementările europene trebuie apărate.

De-reglementarea ne amenință
drepturile și interesele
Reglementările la nivel european setează
standarde, încurajează competiția și ne dau
încredere în produsele pe care le cumpăram.
Reglementările nu sunt o amenințare pentru
mediul de afaceri, companiile serioase
apreciază regulile bine stabilite, care asigură
un mediu corespunzător dezvoltării.
74% dintre europeni sunt îngrijorați de impactul
pe care plasticul îl are asupra sănătații și 87% sunt
îngrijorați de impactul acestuia asupra mediului.

Directiva europeană privind emisiile industriale furnizează
standarde de mediu și siguranță esențiale pentru mai mult
de 50.000 de facilități industriale din întreaga Europă

Atunci când legislația europeană pentru mediu a fost
amenințată, peste un milion de cetățeni ai Uniunii au
protestat, iar Parlamentul European și-a asumat răspunderea
pentru protejarea animalelor și plantelor sălbatice din Europa.

Parlamentul European poate
asigura protecția Europei

Competiție sănătoasă într-o
piață sigură și corectă

Lumea se confruntă cu provocări neîntâlnite
până acum. UE trebuie să preia frâiele, nu să
modifice sau să simplifice legislația. Infracțiunile
împotriva mediului nu trebuie să rămână
nepedepsite, cei care poluează trebuie să
plătească, iar oamenii trebuie protejați.

Nicio companie nu ar trebui să-și obțină profitul
realizând activități care poluează mai mult decât
activitățile concurenței. Reglementările Europene
sunt importante și ajută la protejarea afacerilor,
consumatorilor și mediului
împotriva practicilor
neloiale sau
periculoase.
practices.

Ca membru al Parlamentului European, va fi
responsabilitatea dvs. să apărați legile care ne
protejează drepturile și interesele. Avem nevoie
să promovați și să susțineți legislația care
ne apără și nu să sprijiniți înlăturarea
acestor legi – astfel încât
ceea ce ne e drag și
important să fie
protejat.

Putem fi mai în siguranță și mai sănătoși
cu o Uniune Europeană care ne protejează
Schimbările climatice

În 2018, UE a crescut țintele pentru reducerea emisiilor
de CO2 provenite de la vehiculele de pasageri.
Parlamentul European a respins propunerea inițială,
aceea de a reduce aceste emisii cu 30% și a negociat o
țintă mai ridicată, de 37.5%, pentru reducerea emisiilor
de carbon și îmbunătățirea aerului pe care-l respirăm.
Un Parlament European ambițios va lua din ce în
ce mai multe măsuri pentru a acționa împotriva
schimbărilor climatice.

Sănătate

Oamenii suferă de boli care înainte puteau fi tratate,
deoarece bacteriile periculoase devin rezistente la
antibioticele folosite în prezent în exces . UE ar putea
interveni pentru limitarea utilizării antibioticelor
în ferme. Parlamentul European poate ajuta la
crearea unor legi care să ne protejeze sănătatea și
să reducă poluarea farmaceutică.

Chimicale

UE dispune de unul dintre cele mai bune regulamente din
lume în ceea ce priveste substanțele chimice, conceput
pentru a proteja sănătatea umană și mediul înconjurător
de substanțele nocive. În ciuda acestui fapt, substanțele
chimice periculoase încă ajung pe piața europeană.
Avem nevoie de un Parlament European care să
protejeze cetățenii prin reglementări eficiente privind
substanțele chimice.

Finanțe

Parlamentul European trebuie să aprobe bugetul UE. Este
vorba de 140 de miliarde de euro în fiecare an, bani care
ar putea fi folosiți pentru a combate schimbările climatice,
pentru a promova o economie eficientă, circulară, cu emisii
reduse de carbon, pentru a proteja natura și pentru a
aborda alte preocupări stringente. Avem nevoie de un
Parlament European care să se asigure că banii UE
sunt cheltuiți în mod responsabil.

Angajamentul dvs. pentru a
asigura protecția Europei
Europa se află la o răscruce de drumuri.
Alegătorii doresc să înțeleagă care este crezul
candidaților , dacă și cum vor vor lupta aceștia
pentru a proteja Europa.
În luna mai, vă puteți folosi candidatura pentru a
proteja valorile de care vă pasă - bunăstarea personală
și cea a familiei, a comunității și a mediului - puteți să fiți
candidatul care va susține și va consolida protecția
Europei și a cetățenilor săi.

Ce puteți face?
Puteți folosi canalelesocial
media și hashtag-ul
#ReProtectEurope pentru a
ne spune cum considerați că
Uniunea Europeană va putea
proteja sănătatea, drepturile
cetățenilor europeni și
mediul înconjurător.

Pentru mai multe informații:
eeb.org/eu2019
meta.eeb.org

Susținută de:
BBL
Bundesverband Boden E.v.
CAAG
Carbon Market Watch
CEDD
CEEweb
CEPTA
Cittadini per l'Aria
CIWF
Client Earth
Club of Rome Estonia
Det Økologiske Råd
Deutsche Umwelthilfe E.V.
DNR

ECOCITY
ECODES
Ecoteca
Eco-Union
EMLA
Europe and We
Fundación Vivo Sano
GEOTA
Green Alliance
Green Budget Europe
IEB
ISD
J&E
Landschappen

Legambiente
Lithuanian Fund for Nature
CNPCD
Natur och Miljö
NABU
NFI
NTM
ÖKO-BÜRO
Quercus
SAR
SNM
SOS Loire Vivante
SSL
SUNCE

Suomen Luonnonsuojeluliitto
Terra Cypria
The Restart Project
UECNA
Umweltdachverband
VšĮ Žiedinė ekonomika
WECF International
ZERO

With the support of the
LIFE programme of the
European Union
This communication reflects
the authors’ views and does
not commit the donnors.

