EU Zöld Hét 2019 – háttér

A 2019. évi EU Zöld Hét május 13–17. között kerül megrendezésre. A hivatalos megnyitót május
13-án tartják Varsóban, házigazdája pedig a Lengyelországban található mazóviai vajdaság. Az
eseményen részt vesz a környezetpolitikáért, a tengerügyekért és a halászati politikáért felelős
uniós biztos, Karmenu Vella, valamint a mazóviai vajdaság marsallja, Adam Struzik.
Az EU Zöld Hét magas szintű konferencia a tervek szerint május 15. és 17. között zajlik majd
Brüsszelben., amely egyaránt nyitott a környezetvédelemben érdekeltek, valamint a szélesebb
közönség számára is. A konferencián sor kerül két díjátadó ünnepségre is: az Európai Régiók
Bizottságához fűződő Európai Hulladékcsökkentési Hét díjátadóját május 15-én, míg a LIFE
díjátadó ünnepséget május 16-án tartják.
Alkalom a megbeszélésre
A Zöld Hét, amely az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága szervezésében közel
20 éves múlttal rendelkezik és melynek résztvevői között a világ vezető személyiségei találhatók, a
legjelentősebb alkalom az évben az Unió környezeti politikájának megbeszélésére. Támogatja az
európai, a nemzeti és a helyi szintű érdekelt felek közti vitát annak érdekében, hogy segítséget
nyújtson a döntésed meghozatalában és azok végrehajtásában.
Ezek a viták támogatják a környezetvédelmi kapacitásépítésben és a gyakorlatok megosztásában
részt vevő szereplők európai közösségének növekedését. Emellett arra buzdítják a polgárokat,
hogy kivegyék a részüket az Unió környezetvédelemért tett erőfeszítéseiből.
2019 témája
Az EU környezetvédelmi törvényeinek óriási hatása van az életünkre. Javítják a víz és a levegő
minőségét, védik a természetet és ösztönzik az újrahasznosítást. Ám annak érdekében, hogy
valódi változást érjünk el, teljes mértékben be kell tartanunk azokat.
2019. március 27-én az Európai Bizottság egy jelentéscsomagot tett közzé a környezetvédelmi
jogszabályok végrehajtásának európai helyzetéről: a Környezetvédelmi Politikák Végrehajtási
Felülvizsgálatát. A 2019. évi EU Zöld Hét a következő kérdések alapján fogja elemezni a
felülvizsgálat eredményeit: Milyen módon szolgálják az EU környezetvédelmi jogszabályai a
polgárok érdekeit? Milyen a sikeres végrehajtás? Miért és hol vannak végrehajtási hiányosságok?
Hogyan tehetik magukévá az érintett szereplők az uniós törvényeket? És hogyan könnyítheti meg
ezt az EU, miközben biztosítja, hogy a polgárokat is meghallgassák?
Partneresemények
Mint minden évben, az EU Zöld Hétnek most is számos partnereseménye lesz áprilisban és
májusban Európa-szerte olyan különböző szereplők szervezésében, mint az önkormányzatok, civil
szervezetek vagy üzleti vállalkozások. Ilyen események például: április 26-án a lyoni egyetem jogi
hallgatói által eljátszott tárgyalás, amely a

környezetvédelmi jogszabályok alkalmazását helyezi középpontba; május 8-án Göteborgban az
„élő laboratórium” lehetővé teszi, hogy fosszilis alapanyagoktól mentes termékeket kínálhassanak
a beszállítók az olyan vásárlóknak, mint a Hoppet óvodaprojekt; és a „Tudd meg, mi van odalent”
címszó alatt május 15–19. között megrendezésre kerülő, a víz alatti örökség megőrzéséről szóló
workshop, melynek helyszíne egy hajó az olasz Egadi-szigeteknél.
#MyGreenAction kihívás
A március 21-étől május 10-éig tartó #MyGreenAction kihívás arra buzdítja az európai fiatalokat,
hogy osszanak meg fotókat, videókat vagy grafikus tartalmakat a zöldebb jövőt elősegítő tetteikről
a saját Instagram vagy Twitter oldalukon, vagy az Európai Bizottság hivatalos #MyGreenAction
kihívás Facebook oldalán. Kéthetente kiválasztanak három alkotást, melyek központi helyen
szerepelnek majd a Bizottság közösségi média csatornáin, az összes pályázat közül a 10 legjobb
pedig egy összefoglaló videóban lesz látható az EU Zöld Héten.
Európai választások
A 2019. évi EU Zöld Hét nem sokkal az európai választások (május 23–26) előtt kerül
megrendezésre. Bemutatva az Unió utóbbi években végzett környezetvédelmi munkájának
hozzáadott értékét, az esemény lehetőséget nyújt a jól tájékozott demokratikus elkötelezettség
népszerűsítésére (különösen az első választóknak).

