ELi Roheline nädal 2019 – taustainfo

ELi Roheline nädal 2019 leiab aset ajavahemikus 13.–17. mai. Ametlik avaüritus, mille korraldajaks
on Masoovia vojevoodkond, toimub 13. mail Varssavis, Poolas. Sellel osalevad Euroopa Komisjoni
keskkonna-, merendus- ja kalandusvolinik Karmenu Vella ja Masoovia vojevoodkonna marssal
Adam Struzik.
ELi Rohelise nädala kõrgetasemeline konverents toimub Brüsselis 15.–17. maini. Sellel saavad
osaleda ka keskkondlikud sidusrühmad ja laiem avalikkus, selle raames leiavad aset ka ELi
Regioonide Komitee korraldatav Euroopa jäätmete vähendamise nädala auhinnatseremoonia 15.
mail ja LIFE'i auhinnatseremoonia 16. mail.
Arutelu
Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraat on Rohelist nädalat korraldanud ligi 20 aastat ja
sellele tuleb juhtivaid tegelasi kogu maailmast - Roheline nädal pakub suurimat iga-aastast
võimalust ELi keskkonnapoliitika arutamiseks. See edendab arutelu Euroopa, riikliku ja kohaliku
tasandi sidusrühmade vahel, mille eesmärk on keskkonnapoliitika kujundamine ja rakendamine.
Need arutelud aitavad kaasa üleeuroopalisele osalejate arvu kasvule, kes tegelevad nii
keskkonnaalase suutlikkuse suurendamise ja heade tavade jagamisega kui ka kodanike
motiveerimisega osalema ELi keskkonnaalastes jõupingutustes ja andma sellesse oma panuse.
2019. aasta teema
ELi keskkonnaalastel seadustel on meie elule suur mõju. Need parandavad vee ja õhu kvaliteeti,
kaitsevad loodust ning toetavad taaskasutust ja jäätmemajandust. Kuid et toimuks märgatav
muutus, tuleb neid ELi seadusi rakendada täiel määral.
27. märtsil 2019. aastal avaldas Euroopa Komisjon keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamise,
mis kujutab endast raportite kogu keskkonnaalaste seaduste rakendamise olukorra kohta
Euroopas. ELi Roheline nädal 2019 arutleb antud aruandes toodud tulemuste üle, küsides: Millist
kasu toovad ELi keskkonnaseadused kodanikele? Mida tähendab edukas elluviimine? Miks ja kus
esineb elluviimisel lünkasid? Kuidas saavad sidusrühmad võtta vastutust nende seaduste eest? Ja
kuidas saab EL seda lihtsamaks teha, tagades samal ajal, et kodanike arvamust võetakse kuulda?
Partnerüritused
Nagu igal aastal, toimub ELi Rohelise nädala raames arvukalt partnerüritusi üle Euroopa, mida
korraldavad aprillis ja mais erinevad sidusrühmad, sealhulgas kohalikud omavalitsused, MTÜd ja
ettevõtted. Headeks näideteks on Lyoni õigusteaduskonna üliõpilaste 26. aprillil korraldatav
keskkonnaalaste õigusaktide rakendamisega seotud probleemi kohtuprotsessi imitatsioon; 8. mail
Göteborgis toimuv eluslabor, mis võimaldab fossiilivabade toodete tarnijatel neid esitleda
potentsiaalsetele ostjatele, nagu näiteks fossiilivaba eelkool Hoppet ning 15. –19. maini toimuv
veealuse kultuuripärandi säilitamise alane õpikoda

Know What's Below, mis viiakse suures osas läbi paadis Itaalia Egadi saarte lähedal.
#MyGreenAction väljakutse
21. märtsist kuni 10. maini avatud #MyGreenAction väljakutse kutsub noori eurooplasi jagama
fotosid, videoid või illustratsioone oma tegudest rohelisema tuleviku nimel, kasutades selleks oma
Instagrami või Twitteri kontosid või Euroopa Komisjoni ametlikke #MyGreenAction väljakutse
Facebooki postitusi. Iga kahe nädala järel valitakse komisjoni sotsiaalmeedia kanalitele kolm
postitust ja 10 kõige paremat lisatakse kokkuvõtvasse videosse, mida näidatakse ELi Rohelisel
nädalal.
Euroopa Parlamendi valimised
ELi Roheline nädal 2019 toimub 23.–26. mail enne Euroopa Parlamendi valimisi. Selle nädala
jooksul demonstreeritakse ELi viimaste aastate keskkonnaalase töö väärtust, mis annab võimaluse
suurendada hästi informeeritud valijate osakaalu, seda eriti esmakordselt valijate hulgas.

