
Pe parcursul anului 2022 vom evalua starea
actuală a Bunei Guvernări de Mediu (BGM) în țara
noastră. Inițial, însă este important să cunoaștem
progresul implementării BGM în țările UE. Acest
lucru ne va ajuta să înțelegem provocările legate
de implementarea BGM și să formulăm
recomandări concrete pentru autoritățile
naționale, Comisia Europeană, societatea civilă..

Să începem de la principiul de transparență a
BGM. Comisia Europeană a examinat fluxul și
calitatea informațiilor în sprijinul politicii de mediu.
Toate statele membre depun eforturi clare pentru
diseminarea activă a informațiilor de mediu.

ACCESUL LA
INFORMAȚII

1. Accesul la informații
Majoritatea țărilor au oferit un acces bun la
date în majoritatea temelor, dar au avut
limitări în câteva domenii. Furnizarea activă de
informații se ciocnește cu întrebarea: ce exact
trebuie să știe publicul larg? Când este vorba
despre probleme tehnice și specializate,
informațiile pot fi greu de găsit, dar când
informațiile sunt direct relevante pentru indivizi,
inclusiv din motive de sănătate, este mai
probabil să fie ușor de accesat.

2. Fiabilitatea/calitatea informațiilor
În timp ce calitatea cercetării și a consilierii
științifice este, în general, considerată ca fiind
înaltă în întreaga Uniune Europeană, trebuie
de remarcat că independența și/sau
transparența consilierii și recenzării științifice
utilizate în elaborarea politicilor a fost pusă la
îndoială de către societatea civilă din unele
state membre.

https://ec.europa.eu/environment/environmental_governance/assessment/index_en.htm?fbclid=IwAR2WKyDMw2dPQUl0E48BLj6E0sHQOpgWimLy_FXcxf6G0yINYjJvtUmfjmM


3. Solicitări de acces la informații

Există o diseminare proactivă a informațiilor
despre mediu în majoritatea statelor membre, dar
nu în toate. Cu toate acestea, modul în care se
face o astfel de diseminare proactivă variază
considerabil. Câteva țări au un comisar de
informare care să supravegheze și să garanteze
accesul la informații de mediu și furnizarea
acestora către public, precum și să ia în
considerare contestațiile în cazul refuzurilor.

4. Dovezi/raportare privind implementarea,
inclusiv sistemele informaționale de mediu

Procentul ponderii seturilor de date spațiale care
intră sub incidența directivei INSPIRE pe care
statele membre le-au pus la dispoziție pentru
vizualizare online și descărcare, pe baza fișelor de
țară publicate în 2016, a variat foarte mult, de la
aproape 100% în Malta și Țările de Jos, la aproape
niciunul în Italia și România.

5. Rezultate generale la întrebările privind
transparența

Danemarca, Slovenia, Finlanda, Suedia, Bulgaria și
Germania au cea mai înaltă performanță în ceea
ce privește problemele de transparență. Aceste
țări au, în general, un cadru și o infrastructură
bună pentru furnizarea informațiilor și datelor de
mediu către public într-un mod proactiv.
Danemarca a fost evaluată ca având
performanțe deosebit de bune, în primul rând
datorită furnizării cuprinzătoare și proactive de
date de mediu, inclusiv privind EIM, și a costurilor
reduse pentru cererile de informații. Ungaria și
Cipru, dimpotrivă, au obținut un scor mai puțin
bun: Ungaria în ceea ce privește aspecte precum
disponibilitatea publică a bazelor de date pentru
procesele de EIM și abordarea sa de taxare
pentru accesul la informațiile de mediu; în timp ce
Cipru a obținut scoruri slabe la o gamă largă de
criterii, ceea ce sugerează o problemă generală
cu disponibilitatea informațiilor – deși trebuie
remarcat faptul că evaluarea lor nu a beneficiat
de comentarii detaliate ale statelor membre.

Proiectul beneficiază de suport prin Schema
de Re-grantare a Forumului Societății Civile al
Parteneriatul Estic de către Membri și este
finanțat de Uniunea Europeană ca parte a
sprijinului ei către societatea civilă din regiune.
În cadrul Schemei de Re-grantare, Forumul
Societății Civile al Parteneriatului Estic (EaP
CSF) susține proiecte ale membrilor ce
contribuie la îndeplinirea misiunii și
obiectivelor lui.

Granturile sunt disponibile pentru organizațiile
societății civile (OSC-uri) din țările
Parteneriatului Estic și ale Uniunii Europene.
Domeniile cheie de suport sunt democrația și
drepturile omului, integrarea economică,
mediul și energia, interacțiunea între oameni,
politicile sociale și de muncă.

https://www.facebook.com/eapcsf/

