Европейски избори 2019: Брифинг за кандидати

ЩЕ ПОМОГНЕТЕ ЛИ ДА
ОПАЗИМ ЕВРОПА?
В качеството си на член на Европейския Парламент в един ключов момент за
хората и околната среда Вие ще участвате в определянето на бъдещето на Европа.

Борбата с климатичните промени, подобряване качеството на въздуха,
опазването на уникални природни места, спиране замърсяването с
пластмасови отпадъци и спиране достъпа на токсичните химикали до
пазара: законите на ЕС ни предпазват години наред.
Но европейските регламенти са ценни
достижения, които Вие трябва да защитите.

Дерегулацията застрашава
нашите права и интереси
Регламентите на ЕС повишават стандартите,
насърчават конкуренцията и ни дават увереност в
продуктите, които купуваме. Вместо да са заплаха
за бизнеса, уважаваните компании ценят
добрите правила, осигуряващи еднакви условия,
в които да се развиват и да процъфтяват.
74% от европейците са обезпокоени от
влиянието на пластмасата върху тяхното здраве,
а 87% изразяват тревога за въздействието върху
околната среда.

Здравословна конкуренция
на безопасен и честен пазар
Никоя компания не трябва да печели, като
замърсява повече от конкурентите си.
Регламентите на ЕС са важни и допринасят
за защита на бизнеса,
потребителите и околната
среда от нечестни
или опасни
практики.

Директивата на ЕС за емисиите от промишлеността
предоставя основни екологични стандарти и
стандарти за безопасност за повече от 50 000
промишлени съоръжения в цяла Европа.
Когато бяха застрашени природните закони на ЕС,
повече от половин милион европейски граждани
възразиха, Европейският Парламент се изправи, за
да защити ценната дива природа на Европа.

Европейският парламент
може отново да защити
Европа
Светът се натъква на безпрецедентни
предизвикателства. Вместо отстъпление или намаляване
на регулациите, ЕС трябва да поеме отново водеща
роля. Престъпленията, свързани с околната среда не
бива да остават ненаказани, замърсителите трябва да
плащат и хората трябва да останат защитени.
Като член на ЕП Ваше ще е задължението да отстоявате
законите на ЕС, които защитават нашите права и
интереси. Вместо да се отхвърлят разпоредби, които ни
предпазват, ние трябва да насърчаваме и да подкрепяме
разумното регулиране, което отново защитава
онова, на което държим. Ние наричаме
това „повторна защита“ и Ви
молим да помогнете да
предпазим Европа
отново.

Можем да бъдем по-спокойни
и по-здрави с правилния ЕС
Климатични промени

Химикали

Здраве

Парични средства

През 2018 година ЕС повиши целта си за намаляване
на емисиите CO2 от леки автомобили. Европейският
Парламент отхвърли първоначалното предложение
и договори по-висока цел от 37,5 %, намалявайки
въглерода и подобрявайки качеството на въздуха, който
дишаме. Един амбициозен Европейски Парламент ще
направи повече за справянето с опасните промени
на климата.
Хората страдат от доскоро лечими болести, тъй
като опасните бактерии са развили резистентност
към животоспасяващи лекарства. ЕС може да
предприеме стъпки за защита на антибиотиците
чрез ограничаване на употребата им в земеделските
стопанства. Европейският Парламент може
да съдейства да се инициират закони,
които предпазват здравето ни и намаляват
фармацевтичното замърсяване.

ЕС разполага с водещ световен регламент за
химикали, предназначен да защитава човешкото
здраве и околната среда от вредни субстанции.
Въпреки това, на европейския пазар все още
навлизат опасни химикали. Затова се нуждаем от
Европейски Парламент, защитаващ гражданите
чрез ефективно регулиране на химикалите.

Европейският Парламент трябва да одобри бюджета
на ЕС. Това са 140 милиарда евро всяка година,
които могат да бъдат използвани за борба с
изменението на климата, опазване на природата и
справяне с други неотложни проблеми. Нуждаем се
от Европейски Парламент, който да гарантира,
че парите на европейските данъкоплатци се
изразходват отговорно.

Вашият ангажимент да
защитите Европа отново
Европа е на кръстопът. Гласоподавателите искат
да разберат в какво вярват кандидатите и дали
ще се изправите да защитите Европа отново.
През май тази година, използвайте Вашата
кандидатура, за да защитите това, на което
държите – както Вашето собствено благополучие,
така и благополучието на семейството Ви, на
общността, на околната среда, и бъдете кандидат,
който ще подкрепи и засили защитата на ЕС.

Какво мога да
направя аз?
Използвай социалните
медии и хаштаг
#ReProtectEurope, за да
ни кажете как очаквате
ЕС да защити здравето,
правата и околната
среда на европейските
граждани.
За повече информация
eeb.org/eu2019
meta.eeb.org
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