Green 10 to koalicja dziesięciu największych organizacji
i sieci zajmujących się ochroną środowiska na poziomie
europejskim.

Unia Europejska, dla której ochrona środowiska i
klimatu to kluczowe priorytety
Mamy zaledwie 10 do 15 lat, aby ograniczyć skutki zmian klimatycznych, zatrzymać proces utraty różnorodności
biologicznej i zmienić sposób prowadzenia działalności gospodarczej tak,
aby nie przynosiła ona szkód środowiskowych i społecznych. Transformacja,
która musi nastąpić w najbliższej dekadzie, wymaga skupienia i przywództwa. Nowy przewodniczący Komisji
powinien od Parlamentu Europejskiego
otrzymać upoważnienie do kierowania realizacją Celów Zrównoważonego
Rozwoju, które powinny służyć jako
nadrzędne ramy rozwoju Unii do 2030
r. We wprowadzaniu w życie Celów
Zrównoważonego Rozwoju i porozumienia klimatycznego z Paryża, nowy
przewodniczący musi ściśle współpracować z wiceprzewodniczącymi ds. klimatu i środowiska naturalnego.

Unia Europejska, która stoi na straży rządów
prawa i wspiera społeczeństwo obywatelskie
Jednym z największych osiągnięć w
historii Unii jest pokojowe rozprzestrzenienie demokracji i rządów prawa na
znaczną część kontynentu. Organizacje pozarządowe, wraz z wolną prasą i
niezawisłym sądownictwem, odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu działań
władzy i pociąganiu rządzących do odpowiedzialności. Organizacje powinny
mieć zagwarantowane prawo do udziału w europejskim procesie decyzyjnym.
Nowa Komisja Europejska i Parlament
powinny wspierać obywateli i organizacje pozarządowe oraz wykorzystywać
swoje prawne i budżetowe uprawnienia
tak, aby zapewnić przestrzeganie rządów prawa przez wszystkie państwa
członkowskie.

Lepsze zarządzanie, zamiast deregulacji
Kolejnym z najważniejszych osiągnięć
Unii jest determinacja w uzgadnianiu
wspólnych zasad ochrony środowiska,
zdrowia publicznego, praw pracowniczych i praw konsumenta. Zasady
te są wzorem dla reszty świata. Nowi
przywódcy Unii powinni położyć kres
polityce deregulacji i skupić się na
tworzeniu prawa w interesie publicznym. Unijne zasady muszą być oparte
na najlepszych badaniach naukowych,
rzetelnych konsultacjach z zainteresowanymi stronami oraz terminowym
przyjmowaniu niezbędnych przepisów
prawnych, które są właściwie wdrażane
i egzekwowane.

Odpowiedzialna i wzorcowa Komisja Europejska
Nowy organ wykonawczy Unii musi
chcieć i potrafić stawić czoła grupom
interesów i państwom członkowskim,
szczególnie w kwestii egzekwowania
prawa. Nowa Komisja powinna odpolitycznić egzekwowanie przepisów unijnych i ponownie stać się niezależnym
i skutecznym strażnikiem, który nadzoruje ich przestrzeganie. Aby zdobyć
zaufanie społeczne i wzmocnić legitymizację i wiarygodność europejskiego
projektu, instytucje unijne, a w szczególności komisarze, muszą przestrzegać najwyższych standardów przejrzystości, uczciwości i odpowiedzialności
publicznej.

1.

Światowy lider w walce
ze zmianami klimatu

Zgodnie z porozumieniem klimatycznym z Paryża, Unia zobowiązała
się dążyć do ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do 1,5°C.
Aby to osiągnąć, musi ona znacznie zwiększyć swoje cele redukcji
emisji gazów cieplarnianych, energii odnawialnej i oszczędności energii
na 2030 r. Ponadto, do połowy wieku europejskie gospodarki muszą
przejść całkowitą dekarbonizację. Oznacza to odejście od węgla, ropy
i gazu, przy jednoczesnym unikaniu szkodliwych alternatyw, takich
jak niezrównoważone wykorzystanie bioenergii, energia jądrowa czy
geoinżynieria klimatu. Dekarbonizacja musi iść w parze z całkowitym
wycofaniem finansowania publicznego dla paliw kopalnych i
przeznaczeniem funduszy na inwestycje w zrównoważoną gospodarkę.

2.

Zdrowe
ekosystemy

Unia zobowiązała się do roku 2020 powstrzymać proces utraty
różnorodności biologicznej i położyć kres przełowieniu oraz
wylesianiu. Osiągnięto pewien postęp, ale gatunki roślin i zwierząt
nadal wymierają w alarmującym tempie, głównie z powodu rolnictwa
przemysłowego i rozwoju infrastruktury, a także zmian klimatycznych.
Unia musi zacząć stanowczo podchodzić do egzekwowania przepisów
dotyczących przyrody, gatunków morskich i inwazyjnych i wdrożyć,
zamiast zmieniać, ramowe prawo wodne. Z budżetu unijnego muszą
zostać przeznaczone wystarczające środki na ochronę przyrody,
przejście od zarządzania rybołówstwem do ochrony oceanów,
radykalną reformę polityki rolnej, przeciwdziałanie globalnemu
wylesianiu i wspieranie odbudowy zasobów naturalnych.

3.

Czyste powietrze dla
wszystkich

Nowa Komisja i Parlament Europejski muszą pilnie rozwiązać problem
najważniejszego zagrożenia dla zdrowia w Europie. Zanieczyszczenie
powietrza każdego roku powoduje w Unii ponad 400 000 przedwczesnych
zgonów. Zaostrza ono choroby przewlekłe i powoduje ogromne koszty
zdrowotne, środowiskowe i ekonomiczne. Nowa Komisja i europosłowie
muszą zapewnić pełne wprowadzenie w życie unijnych przepisów
dotyczących jakości powietrza, przeciwstawić się próbom osłabienia ich
przez państwa członkowskie, wprowadzić nowe zasady walki z głównymi
źródłami zanieczyszczeń (z transportu, energetyki, ogrzewania, przemysłu
i rolnictwa) oraz zaktualizować unijne normy jakości powietrza w celu
dostosowania ich do norm Światowej Organizacji Zdrowia.

4.

Światowy lider w dziedzinie
czystego transportu

Skandal Dieselgate ujawnił błędy w staraniach Unii na rzecz
ograniczenia emisji pochodzących z samochodów i ciężarówek.
Jednocześnie, jest on także wyjątkową okazją do przyspieszenia
przechodzenia na pojazdy faktycznie ekologiczne. Następny
Parlament Europejski powinien przyjąć przepisy pozwalające na
eliminację zanieczyszczeń, hałasu i emisji CO2, w szczególności
poprzez opracowanie strategii, dzięki której Europa stanie się
światowym liderem w dziedzinie zeroemisyjnego i współdzielonego
transportu napędzanego czystą energią odnawialną.

5.

Budżet unijny, który odpowiada na globalne i
europejskie wyzwania środowiskowe

Obecny budżet Unii jest w dużej mierze sprzeczny z unijnymi i
międzynarodowymi celami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju oraz
ochrony klimatu i środowiska. W niedawno opublikowanej propozycji
Komisji w sprawie kolejnego budżetu zabrakło daleko idących zmian,
które odzwierciedlałyby potrzebę priorytetowego traktowania zmian
klimatu i ochrony środowiska po roku 2020. Następny budżet musi
być zgodny z międzynarodowymi zobowiązaniami dotyczącymi
zmian klimatycznych, różnorodności biologicznej i zrównoważonego
rozwoju. Wymaga to między innymi przyjęcia jasno zdefiniowanego,
obowiązkowego celu przeznaczenia 50% środków na zmiany klimatu
i przyrodę we wszystkich instrumentach budżetowych. Jednocześnie,
konieczne jest wyeliminowanie ze wszystkich programów finansowania
dla paliw kopalnych. Ponadto środki unijnego programu LIFE powinny
stanowić co najmniej 1% całkowitego budżetu.

6.

Przyszłość bez
toksyn

Wiele materiałów, takich jak tworzywa sztuczne, środki
zmniejszające palność lub nanomateriały zawiera substancje
chemiczne. Zagrażają one dzikiej przyrodzie, środowisku i zdrowiu
publicznemu, zwiększając ryzyko wystąpienia poważnych chorób,
takich jak rak, bezpłodność i zaburzenia rozwoju układu nerwowego.
Wiążą się one również z poważnymi kosztami finansowymi. Unia
musi zmniejszyć kontakt ludzi z niebezpiecznymi chemikaliami,
przyśpieszając zastępowanie ich bezpieczniejszymi alternatywami.
Musi także przyjąć przepisy, które chronić będą środowisko i
zdrowie ludzi przed pestycydami, substancjami zaburzającymi
gospodarkę hormonalną i zatruciami spowodowanymi przez ołów,
rtęć lub inne toksyczne chemikalia.

7.

Czysta gospodarka o obiegu zamkniętym: oszczędne
korzystanie z zasobów i harmonijne przepisy dotyczące
chemikaliów, produktów i odpadów

Nawyk wyrzucania wśród Europejczyków pogłębia nierówności społeczne, zagraża
zdrowiu publicznemu i przyczynia się do zmniejszenia zasobów naturalnych na
całym świecie. Niepełna harmonizacja przepisów dotyczących chemikaliów,
produktów i odpadów utrudnia ochronę cykli materiałowych przed toksycznymi
chemikaliami. Unia potrzebuje spójnych polityk, które zapobiegną marnotrawstwu
i promować będą trwałe, naprawialne i wolne od substancji toksycznych produkty.
Niebezpieczne substancje nie powinny zachować się w produktach poddanych
recyklingowi. Efektem takich zmian będą oszczędności, nowe miejsca pracy,
zdrowsi ludzie i bezpieczniejsze środowisko.

8.

Bardziej przejrzysta, demokratyczna i
odpowiedzialna Europa

Unia musi zagwarantować wszystkim prawo do informacji,
udziału w podejmowaniu decyzji i dostępu do sądownictwa.
Trzeba położyć kres nieprzestrzeganiu konwencji z Aarhus,
poprawiając dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Proces
podejmowania decyzji i działalność lobbingowa muszą
być bardziej przejrzyste. Należy także wprowadzić większe
ograniczenia w kwestii zmian stanowisk pomiędzy sektorem
publicznym, a prywatnym. Wzmocniłoby to legitymizację
Unii, zapewniłoby równowagę wśród zaangażowanych
stron, uniemożliwiłoby firmom uzyskiwanie dominującego
wpływu na procesy decyzyjne i pozwoliłoby uniknąć
konfliktów interesów.

9.

Umowy handlowe, które przynoszą
korzyści ludziom, a nie dużym firmom

Wszystkie przyszłe relacje handlowe Unii muszą
priorytetowo traktować interes publiczny, zamiast
dążyć do maksymalizacji obrotów handlowych i
zminimalizowania kosztów dla międzynarodowych
koncernów. Specjalne postanowienia dotyczące arbitrażu
dla zagranicznych inwestorów powinny być wyłączone
ze wszystkich obecnych i przyszłych umów handlowych.
Klimatyczne porozumienie z Paryża, a także klauzula
zachowania poziomu ochrony środowiska i klauzula “nie
szkodzić” powinny znaleźć się we wszystkich europejskich
umowach o wolnym handlu, z prawnie wiążącymi i
możliwymi do wyegzekwowania rozdziałami dotyczącymi
zrównoważonego rozwoju.

10.

Zrównoważona Europa, która
szanuje ograniczone zasoby
naturalne

Aby zrealizować aspekty środowiskowe Agendy
na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 ONZ i nie
przekraczać dostępnych jej zasobów, Unia musi
zrealizować ambitny Ósmy program działań w zakresie
środowiska naturalnego. Obecne, skoncentrowane
na PKB podejście do gospodarki doprowadziło do
wyeksploatowania zasobów i wyginięcia gatunków,
jednocześnie pogłębiając nierówności, przyczyniając
się do wzrostu zadłużenia i liczby ubogich osób
pracujących. Europa pilnie potrzebuje nowych polityk
gospodarczych, które zapewnią dobrobyt wszystkim,
w granicach ekosystemów, które podtrzymują
życie. Unia musi zapobiec przenoszeniu kosztów
zanieczyszczenia środowiska na przyszłe pokolenia.

www.green10.org

