WWF-European Policy Office
Aceasta sucursala a WWF a fost infiintata in 1989,ea fiind ambasada grupului WWF
catre Uniunea Europeana. Are un personal de 27 de persoane si un plan de lucru care
cuprinde 8 mari categorii:
1. dezvoltarea rurala si a agriculturii
2. Energia si schimbarile climatice
3. baza piscicola
4. rezervele de apa dulce
5. materiale toxice
6. politici de ajutor si de dezvoltare
7. comert si investitii
8. politici regionale si Natura 2000
Sucursala europeana a WWF contribuie la realizarea misiunii globale a grupului
WWF prin implicarea UE in protejarea mediului natural din Europa dar si din lume.
WWF-EPO este finantat de reteaua WWF, de Comisia Europeana , de fundatii dar si de
corporatii private.

Problemele de mediu ale Europei
UE este responsabila de aproximativ 80% din totalitatea legislatiilor cu privire la
mediul natural din statele membre.
Problemele importante privind mediul natural din Europa includ:
• Rezervele de apa. Acestea au fost afectata foarte tare de poluare, supradezvoltarea
economica si irigatiile excesive.
• Baza piscicola. Bancurile de pesti din Europa au atins un numar foarte mic. De
exemplu codul din Marea Nordului,aproape de disparitia comerciala
Aceste doua componente ale ecosistemului necesita atentie si un plan de manevrare a
acestor resurse adecvat.
• Schimbarea climatului. Aceasta rezulta din incalzirea globala si este una din cele
mai mari provocari pentru dezvoltare.pierderi importante din mediul natural si
schimbari periculoase de temperatura pot fi evitate daca se iau masuri adecvate
care sa mentina temperature la un nivel scazut.
• Dezvoltare. UE cheltuie anual 7 miliarde de euro pentru ajutarea tarilor cele mai
sarace, dar foarte putin este cheltuit pentru protectia resurselor naturale. Tarile in
curs de dezvoltare depind de exploatarea resurselor pentru comert. Saracia,
foamea si dezastrele ecologice sunt deseori rezultatul declinului resurselor
naturale.
• Agricultura si dezvoltarea rurala. Folosirea pesticidelor si agricultura intensiva au
dus la degradarea mediului natural in Europa. Disparitia unor specii de plante si
animale, poluarea apei sunt rezultatul acestui abuz asupra naturii.
• Politica regionala. Sosirea unor noi state membre ofera posibilitatea pastrarii
mediului natural si in Europa de est.
• Materialele toxice. Suntem expusi la poluanti chimicali in fiecare zi. Acestia au
un efect negativ asupra ecosistemului si a sanatatii animalelor salbatice.

•

Paduri . mai mult de jumatate din padurile existente in trecut in Europa au
disparut azi. Specii de arbori sunt pe cale de disparitie , afectand astfel si fauna
aferenta.
• Natura 2000. Ariile protjate din Europa . Activitatile umane au dus la deteriorarea
multor habitate si la cresterea numarului de specii pe cale de disparitie.
• Comertul extern. Acesta a deschis noi posibilitati si piete pentru Uniunea
Europeana, dar proasta guvernare a resurselor a dus la declinul acestora in multe
state. Probleme de mediu ca deseuri, poluarea apei raurilor si supraexploatarea
resurselor piscicole sunt in vizorul WWF.
Protejarea mediului natural in Europa printr-o agricultura sustinuta.
Agricultura este o cauza a problemelor de mediu globale dar si europene. Folosirea
chimicalelor, pesticidelor, despaduririle, eroziunea solului duc la poluarea apei si solului
si la pierderea biodiversitatii. 33% din apa din Europa este folosita in agricultura, in unele
tari sudice consumul poate sa ajunga si la 75%in unii ani.
CAP sau Common Agricultural Policy este cea mai mare cheltuiala a UE, cu un buget de
45 miliarde de euro, dar sic ea mai controversata politica datorita impactului asupra
mediului si restrictiile aplicate tarilor in curs de dezvoltare.
CAP si WWF
WWF considera ca CAP ar trebui sa contribuie la tratatele UE care au ca obiectiv
integrarea si dezvoltarea mediului natural. Obiectivul WWF este schimbarea radicala a
CAP si de asemenea ca UE sa promoveze la nivel international relatiile comerciale cu tari
in curs de dezvoltare.
WWf incearca sa indeparteze subventiile care pot dauna mediului natural spre fonduri
pentru dezvoltarea rurala care sustin natura. Eliminarea stimulentelor de piata care
incurajeaza supraproductia si inundarea pietii din tarile in curs de dezvoltare cu marfuri
ieftine.
Incalzirea globala si problemele de energie se datoreaza gazelor eliminate in aer de
rezultatul activitatilor umane in principal industrie, unde cel mai mare aport il are arderea
de cmbustibili fosili. Ecosistemele fragile ca zona arctica si reciful de corali au fost
afectate si o noua crestere a temperaturii poate duce la disparitia a pana la un milliard de
specii pana in anul 2050.
WWF si energia curata. WWF se axeaza pe sectorul electicitatii. Aceasta are cea mai
mare crestere de emisiune sic el mai mare potential de a opri poluare care duce la
incalzirea globala. Se incearca reducera de emisii ce dioxid ce carbon din combustibili
fosili prin asigurarea de provizii de carbon liber in toate tarile OECD pana in 2050. WWF
doreste o crestere de 25% in folosirea de energie ecologica pana in 2020.
Apa . Apa este indispensabila pentru om, activitatile sale, pentru viata pe acest
pamant. Este o adevarata provocare sa o folosim intr-un mod cat mai ecologic si
economic. Majoritatea ecosistemelor acvatice din Europa au fost distruse iar celelalte
sunt sub diverse niveluri de poluare. Folosirea cat mai adecvata a resurselor acvatice din
Europa presupune adoptarea unor politici care sa asigure ca apa este tratata la adevarate
sa importanta, conservarea si restaurarea functiilor si integritatii ecologice a ecositemelor
acvatice in Europa pentu beneficiul tuturor. In martie 1999 WWF decide sa creeze
European Water Policy Function sau EWPF la sediul WWF-EPO din Bruxel care isi
propune sa se implice in toate operatiunile care au legatura

cu protectia apei , folosirea acesteia, conservarea si restaurarea mediului acvatic din
Europa. Acest program EWPF permite WWf sa influenteze decizii politice , sa stimuleze
politici de dezvoltare, sa participe la crearea legilor legate de mediul acvatic si de
folosirea apelor.
REACH este noua lege privind chimicalele in Europa.
Chimicalele aduc multe beneficii societatii dar pun si multe probleme.WWF se preocupa
de chimicalele care se acumuleaza in corpul oamenilor dar si al animalelor salbatice,
socanta lipsa de informatii de siguranta pentru majoritatea chimicalelor si de folosirea
chimicalelor care dauneaza sanatatii. Legea chimicalelor in UE este in schimbare. WWF
se implica in dezvoltarea noii legi. Organizatia WWf considera ca REACH ofera o
oportunitate unica pentru chimicale mai sigure si un viitor mai sanatos atat pentru Europa
cat si pentru restul lumii.
Reteaua ecologica europeana sau Natura 2000
Activitatile umane in Europa au atins un nivel care cauzeaza severe degradatii mediului
natural. Urbanizarea, poluarea, schimbarea climatului, agricultura intensive sunt factorii
de condamnat. Unele studii prevad o pierdere de 50% din speciile europene din 2010
pana in 2050. Directivele pentru Habitat si pentru Pasari ale UE au creat o Retea
Europeana a Ariilor Protejate. Aceasta retea se numeste Natura 2000 si doreste sa
protejeze biodiversitatea in Europa. Mai promoveaza dezvoltarea durabila a mediului
natural dar adduce si beneficii socio-umane.
Introducera programului Natura 2000 a fost problematica in mai vechile state membre iar
introducera si in cele mai noi state membre este o provocare. Membrii noi ai UE au
introdus cerintele Directivelor ( Habitat si Pasari ) in legislatia nationala.
WWF se asigura ca sunt puse in practica cerintele referitoare la ariile protejate si ca
Natura 2000 asigura o protectie adecvata pentru toate speciile pe cale de disparitie si
pentru toate habitatele din Europa.
WWF incurajeaza implementarea retelei Natura 2000, asigura fondurile necesare acestei
retele si in acelasi timp monitorizeaza eforturile facute pentru ca mediul natural sa fie
inclus in planul de dezvoltare durabila inca de la inceput.

