
Astăzi vom vorbi despre componenta de
participare a Bunei Guvernări de Mediu (BGM). 
Comisia Europeană a evaluat calitatea
participării întru susținerea politicilor de mediu:
https://bit.ly/3OnAeDr. 

Participarea pe scară largă a unui număr vast de
părți interesate, membri ai publicului și grupuri ale
societății civile, în procesul decizional poate
contribui semnificativ la asigurarea că deciziile
politice iau în considerare o gamă completă de
acțiuni și au o platformă largă de susținere.

1. Participarea publică
Participarea la deciziile legate de proiecte, planuri
și programe.

PARTICIPAREA
partea 1

Statele membre au obligația de a transpune
în propria legislație națională legislația UE care
cere participarea publică la luarea deciziilor
legate de proiecte, planuri și programe.
Abordările sunt destul de diferite și depind de
sistemul de guvernare respectiv.

Un factor determinant în abordarea
reglementării participării publice este
împărțirea competențelor legislative între
diferite niveluri – național, regional sau local.
Participarea publică, dacă este încorporată în
legislația orizontală sau sectorială, de
asemenea diferă între statele membre. Multe
state membre au o legislație specifică privind
evaluarea impactului asupra mediului și
evaluarea strategică a mediului, care de
asemenea stabilește regulile de participare
publică în aceste procese cu scopul de a
aplica legislația relevantă a UE.

https://bit.ly/3OnAeDr


Participarea la elaborarea politicilor, strategiilor și
legilor

Unele state membre au înființat instituții sau
platforme pentru a facilita și a structura
participarea părților interesate și a publicului.
Pentru a simplifica participarea, diferite state au
creat website-uri ce oferă informații generale
despre participare sau documente relevante
pentru procesele curente. Alte state membre
folosesc dialogurile cu cetățenii pentru a ușura
participarea și pentru a spori acceptarea.

Informație despre participarea de facto

În statele membre există puțină informație
disponibilă despre măsura în care publicul
participă în realitate. Nu există niciun stat membru
pentru care să fie disponibile informații cantitative
substanțiale privind participarea publicului în
procesul decizional. Pentru unele dintre ele ar
putea fi identificate informații calitative. Se pare
că publicul nu este foarte interesat să participe la
evaluările strategice de mediu, iar interesul pentru
evaluările impactului asupra mediului este mai
mare acolo unde impactul potențial al proiectelor
asupra mijloacelor de trai sau a condițiilor de
viață din comunitățile afectate este mai direct.

2. Participarea publicului la procesele de
planificare și de autorizare

În acest sens putem menționa că în unele state
membre nivelul de participare este scăzut – fie că
era redus, fie că a scăzut în ultimii ani. 

Urmărește viitoarele noastre postări pentru a afla
mai multe despre nivelul de încredere a publicului
în instituții, echitate și incluziune și despre
rezultatele generale privind participarea
publicului.

Proiectul beneficiază de suport prin Schema
de Re-grantare a Forumului Societății Civile al
Parteneriatului Estic (Eastern Partnership Civil
Society Forum) către membri și este finanțat
de Uniunea Europeană ca parte a sprijinului ei
acordat societății civile 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 a 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 dintre oameni,
politicile sociale și de muncă.

https://www.facebook.com/eapcsf

