
Green 10 este o coalitie de zece dintre cele mai mari 
organizatii si retele de mediu active la nivel european.



O Uniune Europeană care consideră protecția 
mediului și politicile climatice o prioritate. 

O Uniune Europeană care susține statul de drept și 
asigură întărirea societății civile. 

O Comisie Europeană responsabilă și exemplară. 

O mai bună guvernare, nu dereglementare. 

Avem o perioadă de 10-15 ani pentru a 
limita impactul schimbărilor climatice, 
a pierderii intense a biodiversității și 
a decuplării activităților economice 
de efectele sociale și de mediu. 
Deceniul următor de transformare 
necesită focalizare și conducere. 
Noul Parlament European trebuie să 
ofere mandatul unui Președinte al 
Comisiei care să fie responsabil de 
punerea în aplicare a Obiectivelor de 
Dezvoltare Durabilă, care ar trebui 
să servească drept cadru general 
pentru dezvoltarea UE până în 2030. 
Acest Președinte trebuie să lucreze 
în tandem cu Vicepreședinții pentru 
Acțiune Climatică și Resurse Naturale 
pentru îndeplinirea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă și a celor din 
Acordul de la Paris.

Una dintre cele mai mari realizări 
istorice ale UE a fost răspândirea 
pașnică a democrației și a statului 
de drept pe o mare parte a continen-
tului. Organizațiile societății civile, 
împreună cu o presă liberă și o justiție 
independentă, joacă un rol esențial în 
controlul acțiunilor guvernamentale și 
în tragerea la răspundere a celor de la 
putere. Participarea acestor organizații 
la luarea deciziilor la nivel european 
ar trebui asigurată și protejată. Noua 
Comisie Europeană și noul Parla-
ment trebuie să sprijine cetățenii și 
organizațiile societății civile și să-și 
folosească puterile legale și bugetare 
pentru a asigura că toate guvernele UE 
respectă statul de drept.

Noul guvern european trebuie să fie 
dispus și capabil să facă față intereselor 
speciale și guvernelor naționale, în 
special atunci când vine vorba de 
aplicarea regulilor. Noua Comisie 
ar trebui să depolitizeze aplicarea 
normelor UE și să devină din nou 
supraveghetor independent și eficace, 
care să asigure respectarea legislației 
UE. Pentru a câștiga încrederea 
cetățenilor și a asigura legitimitatea 
și credibilitatea proiectului european, 
instituțiile UE în sine și, în special, 
comisarii trebuie să respecte cele 
mai înalte standarde de transparență, 
integritate și responsabilitate publică.

Una dintre cele mai mari realizări ale 
UE a fost continuarea eforturilor de a 
conveni asupra unor norme comune 
pentru protejarea mediului, a sănătății 
publice, a drepturilor lucrătorilor și 
consumatorilor. Aceste reguli sunt un 
model pentru restul lumii. Următoarea 
generație de lideri ai UE ar trebui să 
pună capăt dereglementării și să se 
reorienteze asupra reglementării în 
interesul public. Normele UE trebuie 
să se bazeze pe cele mai noi informații 
științifice disponibile, să fie elaborate 
în urma unei consultări autentice cu 
părțile interesate, iar regulamentele 
esențiale trebuie livrate în timp util și 
puse în aplicare și monitorizate în mod 
corespunzător.



În cadrul Acordului de la Paris privind schimbările climatice, UE a 
convenit să urmărească limitarea creșterii temperaturii globale la 1,5° C. 
Pentru a face acest lucru, trebuie să-și sporească în mod semnificativ 
obiectivele pentru 2030 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră, energia regenerabilă și economiile de energie. UE trebuie să 
asigure o decarbonizare completă a economiei sale până la mijlocul 
secolului. Aceasta înseamnă oprirea utilizării cărbunelui, petrolului și 
gazului, îndepărtând în același timp alternativele dăunătoare, cum ar fi 
bioenergia nesustenabilă, energia nucleară și metodele de geoinginerie 
pentru reducerea emisiilor de carbon. Toate acestea trebuie să meargă 
în tandem cu eliminarea totală a finanțării publice pentru alternative 
poluante cu carbon și investițiile într-o economie durabilă.

UE și-a luat angajamentul de a opri pierderea biodiversității și de a 
pune capăt pescuitului excesiv și defrișărilor până în 2020. Cu toate că 
s-au înregistrat progrese, acestea sunt limitate, iar speciile de plante 
și animale continuă să dispară într-un ritm alarmant, în principal 
datorită agriculturii la scară industrială și dezvoltării infrastructurii, 
dar și schimbărilor climatice. UE trebuie să susțină cu mai multă 
seriozitate aplicarea legilor referitoare la natura, domeniul marin și 
speciile alogene invazive și implementeze, nu doar să revizuiască 
legea cadru privind apa. Trebuie să aloce suficiente resurse din 
bugetul UE pentru protejarea naturii, trecerea de la gestionarea 
pescuitului la conservarea oceanelor, să  asigure o reformă radicală 
a politicii agricole europene, să oprească defrișările la nivel global și 
să susțină restaurarea naturii.

Ecosisteme 
sănătoase. 

Un lider global în lupta împotriva schimbărilor 
climatice.1.

Aer curat  
pentru toți. 3.

2.

Noua Comisie și Parlamentul European trebuie să abordeze rapid cea 
mai importantă amenințare pentru sănătate din Europa. Poluarea 
aerului cauzează în fiecare an peste 400 000 de decese precoce în UE, 
exacerbează afecțiunile cronice și provoacă mari costuri de sănătate, 
de mediu și economice. Noua Comisie și deputații europeni trebuie să 
asigure punerea integrală în aplicare a legilor UE privind calitatea aerului, 
să se opună încercărilor guvernelor UE de a slăbi legislația comunitară, 
să introducă noi reguli pentru a aborda principalele surse de poluare (din 
sectoarele transporturilor, energiei, încălzirii, industriale și agricole) și să 
actualizeze standardele UE privind calitatea aerului pentru a le alinia cu 
cele ale Organizației Mondiale a Sănătății.



Actualul buget al UE este în mare parte în contradicție cu obiectivele 
Uniunii și cele internaționale privind sustenabilitatea și protecția climei 
și a mediului. Propunerea recent a Comisiei pentru următorul buget 
al UE nu reprezintă schimbarea care e nevoie pentru a transforma 
schimbările climatice și mediul în priorități după 2020. Următorul 
buget trebuie să fie în conformitate cu angajamentele internaționale 
privind schimbările climatice, biodiversitatea și dezvoltarea durabilă, 
să includă clar definite obiectivul de cheltuieli obligatorii de 50% 
pentru schimbările climatice și natură în toate instrumentele bugetare, 
excluzând în același timp combustibilii fosili din toate programele. În 
plus, finanțarea programului LIFE al UE ar trebui să fie de cel puțin 1% 
din bugetul total.

Cultura consumeristă europeană agravează inegalitățile sociale, amenință 
sănătatea publică și epuizează resursele din întreaga lume. Coordonarea slabă între 
legile privind produsele chimice și legislația privind produsele și deșeurile permite 
substanțe chimice toxice în produse. UE are nevoie de politici coerente pentru a 
preveni producerea de deșeuri și pentru a promova utilizarea produselor durabile, 
care pot fi reparate, produse cu un design care va asigura producția acestora fără 
substanțe toxice. Substanțele periculoase nu ar trebui să ajungă în produsele 
reciclate. Această schimbare va avea ca rezultat economii de costuri, noi locuri de 
muncă, oameni mai sănătoși și un mediu mai sigur.

Multe bunuri conțin substanțe chimice, cum ar fi materiale 
plastice, ignifuge sau nanomateriale. Acestea sunt o amenințare 
pentru animalele și plantele sălbatice, pentru mediul înconjurător 
și pentru sănătatea publică - crescând riscul bolilor grave precum 
cancerul, infertilitatea și afecțiunile neurologice. Aceste produse 
aduc de asemenea costuri financiare serioase. UE trebuie să 
reducă expunerea oamenilor la substanțe chimice periculoase, 
accelerând în același timp înlocuirea acestora cu alternative mai 
sigure. UE trebuie să reglementeze cu scopul de a proteja mediul 
și sănătatea oamenilor împotriva pesticidelor, a disruptorilor 
endocrini și a otrăvirii cu plumb, mercur sau alte substanțe 
chimice toxice.

Detoxificarea 
viitorului Europei. 6.

Un buget european care abordează provocările 
globale și europene de mediu. 5.

Economia circulară curată: utilizarea limitată a resurselor 
și armonizarea legislației pentru produse chimice cu 
legislația produselor și a deșeurilor. 

7.

Scandalul Dieselgate a dezvăluit eșecurile eforturilor UE de a 
reduce emisiile provenite de la autoturisme și camioane, dar a 
oferit și o ocazie unică de a accelera tranziția către o mobilitate 
cu adevărat curată. Viitorul Parlament European ar trebui să 
reglementeze eliminarea poluanților, a zgomotului și a emisiilor de 
CO2, în special prin elaborarea unei strategii care să transforme 
Europa într-un lider mondial în ceea ce privește modurile de 
transport în comun, cu zero emisii și alimentate de energie 
electrică regenerabilă curată.

Un lider mondial pentru 
transportul curat. 4.



Toate relațiile comerciale viitoare ale UE trebuie să 
prioritizeze interesul public, nu să încerce să maximizeze 
volumul comerțului și să reducă la minimum costurile 
pentru companiile multinaționale. Dispozițiile speciale 
de arbitraj pentru investitorii străini ar trebui excluse din 
toate tranzacțiile comerciale curente și viitoare. Acordul 
de la Paris, menținerea stării mediului și clauzele de “a nu 
dăuna” ar trebui să fie incluse în toate acordurile de liber 
schimb europene, cu obligativitate din punct de vedere 
juridic de susținere a dezvoltării durabile.

UE trebuie să garanteze dreptul la informare, participarea 
și justiția pentru toți. Trebuie să pună capăt nerespectării 
Convenției de la Aarhus prin îmbunătățirea accesului la 
justiție. UE trebuie să asigure o mai mare transparență în 
activitățile de luare a deciziilor și de lobby, și să crească 
restricțiile privind practicile netransparente. Acest lucru 
ar consolida legitimitatea UE, ar asigura un angajament 
echitabil al părților interesate, ar împiedica capturarea de 
către întreprinderi a proceselor de luare a deciziilor și ar 
putea evita conflictele de interese.

O Europă mai transparentă, mai 
democratică și mai responsabilă. 8.

Pentru a fi în concordanță cu aspectele de mediu ale 
Agendei pentru dezvoltare durabilă a Organizației 
Națiunilor Unite din 2030 și pentru a se asigura că 
Europa trăiește în limitele mijloacelor sale ecologice, 
UE trebuie să realizeze un al optulea Program de 
acțiune pentru mediu, mult mai ambițios. Abordarea 
actuală orientată spre creșterea PIB-ului a dus la 
epuizarea resurselor și la dispariția speciilor, crescând 
în același timp inegalitatea, datoria și numărul celor 
săraci care muncesc. Europa are nevoie urgentă de 
noi politici economice care să creeze bunăstare pentru 
toți, în limitele ecosistemelor care susțin viața. Trebuie 
să împiedice transferarea costurilor de poluare a 
mediului pe generațiile viitoare.

O Europă durabilă care respectă 
granițele planetare. 10.

Acorduri comerciale care favorizează 
cetățenii, nu marile companii. 9.



www.green10.org


