De Groene Week van de EU 2019 – achtergrond

De Groene Week van de EU 2019 vindt plaats van 13 tot 17 mei. Het officiële openingsevenement
- dat zal worden bijgewoond door Karmenu Vella, de Europees commissaris voor Milieu, Maritieme
Zaken en Visserij, en door Adam Struzik, de maarschalk van de regio Mazowieckie, - wordt
georganiseerd door de regio Mazowieckie en vindt plaats op 13 mei in Warschau, Polen.
De topconferentie in het kader van de Groene Week van de EU staat gepland voor 15 tot 17 mei in
Brussel. Deze staat open voor belanghebbenden uit de milieusector en het grote publiek en omvat
ook de prijsuitreiking voor de Europese week van de afvalvermindering door het Europees Comité
van de Regio's en de LIFE-prijsuitreiking op respectievelijk 15 en 16 mei.

Een gelegenheid om te discussiëren
De Groene Week, die al bijna 20 jaar wordt georganiseerd door het Directoraat-generaal Milieu
van de Europese Commissie en die toonaangevende mensen uit de hele wereld aantrekt, is de
grootste jaarlijkse discussiegelegenheid over het milieubeleid van de EU. De Groene Week
bevordert het debat tussen de belanghebbenden op Europees, nationaal en lokaal niveau om zo
een bijdrage te leveren aan de beleidsvorming en -uitvoering.
Deze debatten ondersteunen de groei van een Europese gemeenschap van actoren die betrokken
zijn bij de opbouw van milieucapaciteit en het delen van werkwijzen. Daarnaast motiveren ze de
burgers om zich in te zetten voor de milieu-inspanningen van de EU en om zelf een bijdrage te
leveren.

Het thema van 2019
De milieuwetgeving van de EU heeft een enorme impact op ons leven. Ze verbetert de water- en
luchtkwaliteit, beschermt de natuur en stimuleert recycling. Maar om echt verschil te maken,
moeten de wetten volledig worden uitgevoerd.
Op 27 maart 2019 publiceerde de Europese Commissie een reeks rapporten over de stand van
zaken bij de uitvoering van de milieuwetgeving in Europa: de Evaluatie uitvoering milieubeleid. In
het kader van de Groene Week 2019 van de EU zullen de bevindingen van deze evaluatie worden
afgewogen op basis van vragen als: Hoe profiteren burgers van de milieuwetgeving van de EU?
Hoe ziet een succesvolle uitvoering eruit? Waarom en waar zijn er hiaten in de uitvoering? Hoe
kunnen belanghebbenden zich de EU-wetgeving eigen maken? En hoe kan de EU dit mogelijk
maken door ervoor te zorgen dat de stem van de burgers wordt gehoord?

Partnerevenementen
Net als elk jaar zal de Groene Week van de EU in april en mei een groot aantal
partnerevenementen in heel Europa omvatten, die georganiseerd worden door een grote
verscheidenheid aan belanghebbenden, waaronder
lokale overheden, ngo's en bedrijven. Voorbeelden van
deze partnerevenement zijn: een schijnproces over

een zaak die verband houdt met de toepassing van de milieuwetgeving, georganiseerd door
studenten van de faculteit der rechtsgeleerdheid van Lyon op 26 april; een proeftuin in Göteborg
op 8 mei, waar aanbieders van fossielvrije producten deze aan potentiële kopers kunnen
aanbieden, zoals Hoppet, een fossielvrije kleuterschool; en de workshop Weet wat er onder water
gebeurt over het behoud van het onderwatererfgoed op 15 tot 19 mei, grotendeels op een boot
voor de Italiaanse Egadische eilanden.

#MyGreenAction challenge
De #MyGreenAction challenge van 21 maart tot 10 mei nodigt jonge inwoners van Europa uit om
foto's, video's of illustraties van acties die zij ondernemen om een groenere toekomst te
garanderen, te delen via hun eigen Instagram- of Twitteraccounts, of onder de officiële Facebookberichten van de Europese Commissie #MyGreenAction challenge. Elke twee weken worden er
drie inzendingen geselecteerd voor de sociale mediakanalen van de Commissie en de beste tien
inzendingen zullen worden opgenomen in een samenvattende video die tijdens de Groene Week
van de EU zal worden vertoond.

Europese verkiezingen
De Groene Week van de EU 2019 vindt plaats in de aanloop naar de Europese verkiezingen van
23 tot 26 mei. Door de toegevoegde waarde van de milieu-inspanningen van de EU in de
afgelopen jaren aan te tonen, biedt het een kans om een volledig geïnformeerd democratisch
engagement te bevorderen (met name bij degenen die voor het eerst gaan kiezen).

