Beste,

Van harte proficiat met uw verkiezingsuitslag en uw zetel in het Europees Parlement. Natuurpunt,
Natagora en WWF wensen u het beste toe voor de taken en uitdagingen die u de volgende 5 jaar te
wachten staan, en die belangrijk zullen zijn voor Europa en haar biodiversiteit.
We hopen dat het Europees Parlement in 2019-2024 haar leidersrol zal opnemen voor natuur en
klimaat. Publieksbevragingen hebben herhaaldelijk aangetoond dat er een breed draagvlak is voor
meer Europese actie rond deze thema’s. Het klimaat en de biodiversiteit zijn beide in crisis.
Europarlementsleden hebben een cruciale rol om deze dubbele uitdaging aan te gaan. Het recente
IPBES-rapport laat zien dat fauna en flora aan een veel te hoog tempo uitsterven, wat onze
gezondheid, voeding, veiligheid en economie ondergraaft. Het Klimaatakkoord van Parijs roept dan
weer dringend op om de 1,5°C-doelstelling te halen.
Het Europees Parlement kan het verschil maken voor natuur en klimaat, door bv. Deze thema’s beter
te integreren in alle beleidsdomeinen, door de Vogel- en Habitatrichtlijn volledig uit te voeren, het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te hervormen, het Gemeenschappelijk Visserijbeleid te
implementeren, de meerjarenbegroting (MFF) goed te keuren en door het Milieuactieprogramma na
2020 te herlanceren. Al bij het begin van uw ambtstermijn staan er belangrijke beslissingen hierover
op de agenda.
Samen met onze Europese milieukoepels Birdlife, WWF Europa en EEB verenigen we de stem van
miljoenen Europeanen, verdeeld over alle lidstaten. We gaan graag met u in gesprek over uw en onze
ambities om de natuur- en klimaatuitdagingen aan te pakken.
We kijken er naar uit om de komende jaren rond tal van dossiers samen te werken.
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