Zeleni teden EU 2019 – ozadje

Zeleni teden EU 2019 se bo odvijal od 13. do 17. maja. Uraden otvoritveni dogodek z udeležbo
evropskega komisarja za okolje, pomorske zadeve in ribištvo, Karmenu Vella in predsednika
Mazovijskega vojvodstva, Adam Struznik, bo gostilo Mazovijsko vojvodstvo, 13. maja v Varšavi, na
Poljskem.
Konferenca na visoki ravni Zeleni teden EU bo od 15. do 17. maja potekala v Bruslju. Odprta bo za
okoljske deležnike in širšo javnost, zajemala pa bo tudi slovesno podelitev nagrade Evropskega
tedna zmanjševanja odpadkov, ki jo bo gostil Evropski odbor regij, in slovesno podelitev nagrade
LIFE, 15. oziroma 16. maja.
Priložnost za razpravo
Zeleni teden, katerega Generalni direktorat Evropske komisije za okolje organizira že skoraj 20 let,
privablja vodilne osebnosti z vsega sveta in ponuja največjo vsakoletno priložnost za razprave o
okoljski politiki EU. Spodbuja razpravljanje med deležniki na evropski, nacionalni in lokalni ravni z
namenom ustvarjanja prispevkov za oblikovanje in izvajanje politike.
Te razprave podpirajo rast vseevropske skupnosti akterjev, vključenih v izgradnjo okoljskih
zmogljivosti in izmenjavo praks, pa tudi motiviranje državljanov za dejavno sodelovanje pri
okoljskih prizadevanjih EU.
Tema leta 2019
Okoljska zakonodaja EU ima ogromen vpliv na naša življenja. Izboljšuje kakovost vode in zraka,
varuje naravo in spodbuja recikliranje. Toda, da bi zares ustvarili znatno razliko je treba to
zakonodajo EU tudi v celoti izvajati.
27. marca 2019 je Evropska komisija izdala niz poročil o stanju izvajanja okoljske zakonodaje v
Evropi: Pregled izvajanja okoljske politike. V okviru evropskega Zelenega tedna 2019 bomo
ovrednotili ugotovitve tega pregleda in zastavili naslednja vprašanja: Kako okoljska zakonodaja EU
koristi državljanom? Kakšno naj bi bilo uspešno izvajanje? Zakaj in kje obstajajo vrzeli pri
izvajanju? Kako lahko deležniki prevzamejo odgovornost za zakonodajo EU? In kako lahko EU
poenostavi postopek in poskrbi, da bo mnenje državljanov upoštevano?
Partnerski dogodki
Vsako leto se v času Zelenega tedna EU odvija mnogo partnerskih dogodkov, ki jih najrazličnejši
deležniki, vključujoč lokalne oblasti, nevladne organizacije in podjetja organizirajo po vsej Evropi
od aprila do maja. Nekaj primerov: navidezni proces v zvezi s težavo, povezano z izvajanjem
okoljske zakonodaje v organizaciji študentov Pravne fakultete v Lyonu 26. aprila; living lab v
Gothenburgu 8. maja, kjer lahko dobavitelji svojim potencialnim kupcem, kot je na primer Hoppet,
predšolska ustanova, predstavijo izdelke, ki ne vsebujejo fosilnih goriv; in delavnica o Know What's
Below o ohranjanju podvodne dediščine od

15. do 19. maja, ki bo večino časa potekala na ladji ob italijanskem Egadskem otočju.
Izziv #MyGreenAction
Izziv #MyGreenAction bo potekal od 21. marca do 10. maja in vabi mlade Evropejce, da na svojih
profilih Instagram ali Tweeter ali pod uradnimi objavami Evropske komisije #MyGreenAction na
Facebooku delijo fotografije, videoposnetke ali ilustracije dejanj, ki jih izvajajo za zagotovitev bolj
zelene prihodnosti. Vsaka dva tedna bomo izbrali tri poslane izdelke in jih predstavili na kanalih
družbenih medijev Komisije, najboljših 10 prijav pa bo vključenih v video povzetek, predvajan na
Zelenem tednu EU.
Evropske volitve
Zeleni teden EU 2019 poteka v obdobju priprav na Evropske volitve od 23. do 26. maja. S
prikazom dodane vrednosti na področju okoljskega dela EU v nedavnih letih predstavlja priložnost
za promocijo popolnoma obveščenega demokratičnega delovanja(zlasti pri tistih, ki volijo prvič).

