Ευρωεκλογές 2019: Μία ενημέρωση για τους υποψηφίους

ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙ
ΕΚ ΝΕΟΥ Η ΕΥΡΩΠΗ;

Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βοηθήσετε στο να καθορίσετε το
μέλλον της Ευρώπης σε μια κρίσιμη στιγμή για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.
Η μάχη για τη κλιματική αλλαγή, η βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού
αέρα, η προστασία μοναδικών φυσικών περιοχών, ο τερματισμός της πλαστικής
ρύπανσης και η διακοπή κυκλοφορίας των τοξικών χημικών ουσιών στην αγορά:
Οι νόμοι της ΕΕ μας έχουν κρατήσει ασφαλείς εδώ και χρόνια.
Αλλά οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί είναι πολύτιμοι στην
προστασία που μας παρέχουν και θα πρέπει να τους
υπερασπιστείτε.

Η απόρριψη των κανονισμών
απειλεί τα δικαιώματα και τα
συμφέροντά μας
Οι κανονισμοί της ΕΕ προωθούν τα πρότυπα,
ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό και μας παρέχουν με
εμπιστοσύνη στα προϊόντα που αγοράζουμε. Αντί
να αποτελούν απειλή για τις επιχειρήσεις, με την
αξία των καλών κανόνων εξασφαλίζουν ισότιμους
όρους ανταγωνισμού με τους οποίους μπορούν να
ευδοκιμήσουν.

Το 74% των Ευρωπαίων ανησυχεί για την επίδραση
του πλαστικού στην υγεία τους και το 87% ανησυχεί
για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Υγιείς ανταγωνισμός σε μια
ασφαλή και δίκαιη αγορά
Καμία εταιρεία δεν θα πρέπει με τα κέρδη της να
ρυπαίνει περισσότερο από τους ανταγωνιστές της. Οι
κανονισμοί της ΕΕ είναι σημαντικοί και βοηθούν
στην προστασία των επιχειρήσεων,
των καταναλωτών και
του περιβάλλοντος
από αθέμιτες ή
επικίνδυνες
πρακτικές.

Η οδηγία της ΕΕ για τις βιομηχανικές εκπομπές
παρέχει βασικά πρότυπα για το περιβάλλον και την
ασφάλεια για περισσότερες από 50.000 βιομηχανικές
εγκαταστάσεις σε όλη την Ευρώπη.
Όταν οι νόμοι της ΕΕ για τη φύση βρέθηκαν σε κίνδυνο
απορρύθμισης, αντιτάχθηκαν περισσότερα από μισό
εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ, Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στάθηκε
ψηλά στην προστασία της πολύτιμης άγριας ζωής της Ευρώπης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί
να προστατεύσει εκ νέου την
Ευρώπη
Ο κόσμος αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις. Αντί
να οπισθοχωρεί ή να καταργεί τους κανονισμούς, η ΕΕ
πρέπει να έχει και πάλι το προβάδισμα. Τα περιβαλλοντικά
εγκλήματα δεν πρέπει να παραμένουν ατιμώρητα, ο
ρυπαίνων πρέπει να πληρώνει και οι άνθρωποι πρέπει να
προστατεύονται.
Ως ευρωβουλευτής η δουλειά σας θα είναι να υποστηρίξετε
τους νόμους της ΕΕ που προστατεύουν τα δικαιώματα και
τα συμφέροντά μας. Αντί να απορρίπτουμε κανονισμούς
που μας προστατεύουν, ζητούμε εσείς να προωθήσετε
και να υπερασπιστείτε ρυθμίσεις που
προστατεύουν για άλλη μια φορά αυτό
που αγαπάμε. Την ονομάζουμε
“επαναπροστασία” και σας
ζητάμε να βοηθήσετε
στην προστασία
εκ νέου της
Ευρώπης.

Κλιματική αλλαγή

Μπορούμε να είμαστε
περισσότερο ασφαλείς και
υγιείς με τη «σωστή» ΕΕ

Το 2018, η ΕΕ αύξησε τον στόχο για τη μείωση των
εκπομπών CO2 από τα επιβατικά αυτοκίνητα. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε μια αρχική πρόταση
30% και διαπραγματεύθηκε υψηλότερο στόχο 37,5%,
μειώνοντας τον άνθρακα και βελτιώνοντας την ποιότητα
του αέρα που αναπνέουμε. Ένα φιλόδοξο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερα για
να αντιμετωπίσει τη κλιματική αλλαγή.

Υγεία

Οι άνθρωποι υποφέρουν από παθήσεις που έχουν
προηγουμένως θεραπευτεί, καθώς τα επικίνδυνα
βακτήρια είναι ανθεκτικά σε φάρμακα που σώζουν τη
ζωή. Η ΕΕ θα μπορούσε να παρέμβει για την προστασία
των αντιβιοτικών περιορίζοντας τη χρήση τους σε
αγροκτήματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να
βοηθήσει στη σύνταξη νόμων που προστατεύουν την
υγεία μας και μειώνουν τη ρύπανση από φάρμακα.

Χημικές ουσίες

Η ΕΕ ηγείται παγκοσμίως ενός κανονισμού για τα χημικά
προϊόντα που έχει σχεδιαστεί για την προστασία της
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από βλαβερές
ουσίες. Παρ ‘όλα αυτά, επικίνδυνες χημικές ουσίες
εξακολουθούν να εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά.
Χρειαζόμαστε ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που
θα προστατεύει τους πολίτες με αποτελεσματική
ρύθμιση των χημικών ουσιών.

Χρηματοδότηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει τον
προϋπολογισμό της ΕΕ. Πρόκειται για 140 δισ. ευρώ
ετησίως, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την
προστασία της φύσης και την αντιμετώπιση άλλων
επιτακτικών ανησυχιών. Χρειαζόμαστε ένα Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο που να διασφαλίζει ότι τα χρήματα της
ΕΕ δαπανώνται υπεύθυνα.

Η δέσμευσή σας να
προστατεύσετε εκ νέου
την Ευρώπη

Η Ευρώπη βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Οι ψηφοφόροι
προσπαθούν να κατανοήσουν σε τι πιστεύουν οι
υποψήφιοι και αν θα προστατεύσετε εκ νέου την Ευρώπη.
Αυτό το Μάιο, χρησιμοποιήστε την υποψηφιότητά σας για να
προστατεύσετε αυτό που σας ενδιαφέρει - την ευημερία τη δική σας
και της οικογένειάς σας, της χώρας σας και του περιβάλλοντος - και
γίνετε ο υποψήφιος που θα υποστηρίξει και θα ενισχύσει την
προστασία της ΕΕ.

Τι μπορώ να
κάνω?
Χρησιμοποιήστε
τα κοινωνικά μέσα
δικτύωσης και το hashtag
#ReProtectEurope για
να μας πείτε πώς θέλετε
να προστατεύσει η ΕΕ
την υγεία, τα δικαιώματα
και το περιβάλλον των
πολιτών της ΕΕ.
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