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Θέμα: Βιώσιμο μέλλον για την Ευρώπη στη σύνοδο κορυφής στο Σιμπιού

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Στις 9 Μαΐου στην άτυπη σύνοδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, στην πόλη Σιμπιού της Ρουμανίας, θα κληθείτε να θέσετε τις στρατηγικές βάσεις για
το μέλλον της Ευρώπης. Λίγες μέρες πριν από τη σημαντική για την Ευρώπη συνάντηση, το WWF
Ελλάς με αυτήν την επιστολή επιθυμεί να σας γνωστοποιήσει τις προτάσεις του για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος,
και  για τη βελτίωση της ασφάλειας, της ανταγωνιστικότητας και του παγκόσμιου ρόλου της
Ευρώπης.

Οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας απασχολούν και
επηρεάζουν την καθημερινότητα όλο και περισσότερων πολιτών, ενώ οι επιπτώσεις τους
επηρεάζουν άμεσα τις πολιτικές ασφάλειας και απασχόλησης. Για να αντιμετωπιστούν οι
προκλήσεις αυτές απαιτείται συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρά τις μέχρι τώρα
προσπάθειες απαιτούνται περισσότερες δράσεις αν θέλουμε να αποτρέψουμε την περιβαλλοντική
υποβάθμιση και τις καταστροφικές της συνέπειες για τον άνθρωπο.

Για να δημιουργήσει μια κοινωνικά δίκαιη και ολοκληρωμένη απάντηση, η Ευρώπη έχει ανάγκη
από μια συμφωνία πολιτικής βιωσιμότητας, η οποία να περιλαμβάνει στόχους και δράσεις για την
κλιματική αλλαγή, τη φύση και τη βιώσιμη ανάπτυξη για την επόμενη πενταετία. Τα μέτρα αυτά θα
αποφέρουν πρόσθετα οφέλη για την ασφάλεια, την οικονομία και την παγκόσμια θέση της
Ευρώπης. Για παράδειγμα, εάν η Ευρώπη καταφέρει να μηδενίσει τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου έως το 2050 θα μπορέσει να αυξήσει το ΑΕΠ της κατά 2%, να μειώσει την ανεργία,
να κερδίσει 200  δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε οφέλη υγείας και να αποταμιεύσει 2-3
τρισεκατομμύρια ευρώ από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων.

Το Στρατηγικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το 2019 – 2024 και η εντολή προς τη
νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για την επίτευξη αυτών των στόχων.
Λίγες μέρες πριν τη σύνοδο κορυφή στο Σιμπιού σας καλούμε να λάβετε υπόψη τις παρακάτω
προτάσεις:

1. Το Στρατηγικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οφείλει να αντικατοπτρίζει με
ισορροπία τις ανησυχίες, ελπίδες και προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ, όπως αυτές
εκφράζονται στις δημόσιες διαβουλεύσεις. Συγκεκριμένα, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα
σε «μια Ένωση που προστατεύει το περιβάλλον και προωθεί τη βιωσιμότητα», ενώ
ενσωματώνει θέματα βιωσιμότητας σε άλλες στρατηγικές προτεραιότητες που αφορούν
την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και τον παγκόσμιο ρόλο της Ευρώπης. Η φιλοδοξία
για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες
πρέπει να εδραιωθεί σε επιπρόσθετα μέτρα που ενισχύουν τις επενδύσεις στη βιώσιμη
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οικονομία. Η βελτίωση της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής ασφάλειας πρέπει να λάβει
υπόψη λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της
βιοποικιλότητας. Παράλληλα, μια ισχυρή Ευρώπη στο παγκόσμιο γίγνεσθαι απαιτεί
δράσεις μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος και της εξάρτησής μας από φυσικούς
πόρους, προερχόμενους από κράτη εκτός της ΕΕ.

2. Η Ευρώπη οφείλει να θέσει ένα ισχυρό, κοινό και θετικό όραμα για το βιώσιμο μέλλον της.
Το όραμα αυτό πρέπει να υιοθετηθεί σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο και να αναγνωρίζει την
Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ως την καθοδηγητική αρχή όλων των δράσεων
των κρατών μελών της ΕΕ. Η επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
στην Ευρώπη, με κοινωνικά δίκαιο τρόπο έως το 2040 πρέπει να αποτελέσει
αναπόσπαστο μέρος της πορείας μας σε ένα βιώσιμο μέλλον.

3. Απαιτείται επείγουσα, αποφασιστική και παγκόσμια δράση για την αναστροφή της
πορείας της καταστροφικής απώλειας βιοποικιλότητας. Κάθε οικονομική δραστηριότητα
εξαρτάται από υπηρεσίες που μας προσφέρει η φύση.  Εκτιμάται ότι σε παγκόσμιο
επίπεδο, η φύση μας παρέχει υπηρεσίες αξίας 125 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο.
Το 2020 ένα νέο στρατηγικό σχέδιο 10 χρόνων για τη βιοποικιλότητα θα υιοθετηθεί από
τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα. Οι αρχηγοί κρατών και
κυβερνήσεων της ΕΕ πρέπει να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην υιοθέτηση μιας
φιλόδοξης νέας συμφωνίας για τη φύση και τον άνθρωπο το 2020, η οποία θα ενισχύσει
τους παγκόσμιους στόχους και μηχανισμούς για την ανάσχεση και αναστροφή της
απώλειας της βιοποικιλότητας μέχρι το 2030.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία χρειαστείτε, καθώς και
για την ευκαιρία για μια δια ζώσης συζήτηση των προτάσεων μας σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, με
εσάς ή τους συνεργάτες σας.

Με τιμή,

Δημήτρης Καραβέλλας
Γενικός Διευθυντής WWF Ελλάς


