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VEȚI VOTA PENTRU A
PROTEJA CONTINUU EUROPA?
În acest an, avem șansa de a alege membrii Parlamentului European.

Combaterea schimbărilor climatice, îmbunătățirea calității aerului,
protejarea locurilor naturale unice, oprirea poluării cu plastic și oprirea
accesului pe piață al produselor chimice toxice sunt legiferate de UE iar
aceste legi ne-au menținut în siguranță de ani de zile.
Dar nu te putem baza pur si simplu pe aceste
reglementări. Unii politicieni au muncit din greu pentru
a slăbi reglementările care contribuie la siguranță
noastră și a mediului înconjurător. Ei susțin că aceste
legi sunt “o povară” pentru afaceri, iar încercarea lor
de a slăbi sau a distruge legile UE este cunoscută sub
numele de “de-reglementare”.

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.

Competiție sănătoasă într-o piață
sigură și corectă
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.

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
re-proteja Europa
Lumea se confruntă cu provocări nemaiîntâlnite
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.
Trebuie să sprijinim candidații care vor apăra
legile UE și ne vor proteja drepturile și interesele.
În loc de anularea reglementărilor care ne
protejează, avem nevoie de deputați europeni
care să apere și să promoveze reglementari care
să protejeze încă o dată ceea ce ne este drag.
Noi numim asta “re-protecție”
și solicităm candidaților
să contribuie la
protejarea
Europei.

Putem fi mai sănătoși și în siguranță
cu o Uniune Europeana potrivită
Schimbări climatice

În 2018, UE și-a ridicat ținta de reducere a emisiilor de
CO2 generate de autoturisme. Parlamentul European
a respins propunerea inițială de 30% și a negociat un
obiectiv mai mare de 37,5%, pentru reducerea emisiilor
de carbon și îmbunătățirea calității aerului pe care îl
respiram. Un Parlament European ambițios va face
mai mult pentru a face față schimbărilor
climatice periculoase.

Sănătate

Oamenii suferă de boli care înainte puteau fi tratate
înainte, deoarece bacteriile periculoase devin rezistente
la antibioticele folosite în prezent în exces. UE ar putea
interveni pentru a limita utilizarea 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 privește 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 cu
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 a aborda alte
preocupări stringente. Avem nevoie de un Parlament
European care să se asigure că banii UE sunt cheltuiți în
mod responsabil.

Votul tău este crucial
Votul tău contează la aceste alegeri. Află care sunt
candidații din regiunea ta și asigură-te că poți vota.
Află mai multe despre UE și Parlamentul European și
împărtășește cu ceilalți ceea ce afli.
În luna mai, folosește-ți puterea pentru a proteja
valorile care-ți sunt dragi - bunăstarea ta, a familiei, a
comunității și a mediului - și votează pentru un candidat
care va susține și va consolida protecția UE.
Pentru mai multe informatii, accesează
eeb.org/eu2019 meta.eeb.org

Ce poți face?
Distribuie pe canalele
social media informații
despre importanța acestui
vot.
Verifică ce spun candidații
despre asigurarea
protecției Europei.
Votează pentru o Europa
mai sigură pe 26 mai.

#ReProtectEurope
#ThisTimeImVoting
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