
Continuăm să vorbim despre Buna Guvernare de
Mediu în țările UE.

Secțiunea „Eficacitate și eficiență” din raportul
Comisiei Europene privind Buna Guvernare de
Mediu (https://bit.ly/3OnAeDr) abordează mai
multe probleme și este relevantă și pentru alte
dimensiuni. În această secțiune, Comisia
Europeană a analizat cât de bine sunt utilizate
resursele (financiare, materiale și umane) în
realizarea obiectivelor de mediu, inclusiv prin
considerarea mecanismelor necesare pentru a se
asigura că problemele de mediu sunt abordate și
în alte domenii administrative și de politici.

EFICACITATE ȘI
EFICIENȚĂ
partea 1

Susținerea finanțărilor și absorbția fondurilor

Întrebările Comisiei Europene la această temă
se referă la aplicarea mecanismelor de
finanțare publică în statele membre,
concentrându-se prioritar pe utilizarea
Fondurilor structurale și de investiții europene
pentru obiectivele de mediu, dar și analizând
dacă statele membre au introdus mecanisme
de redirecționare a fondurilor din taxele și
încasările de mediu către implementări
concrete (trebuie de menționat că nu există
neapărat o abordare „corectă” aici; de
exemplu, dacă administrațiile de mediu sunt
deja bine finanțate din resursele fiscale
generale, alocarea fondurilor în acest mod nu
mai este prioritară). Adițional, Comisia
Europeană a luat în considerare progresele
statelor membre în implementarea
programelor de Achiziții publice ecologice,
care pot fi o modalitate eficientă de utilizare a

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


 puterii de cumpărare a autorităților publice
pentru a încuraja o schimbare a ofertei de bunuri
și servicii durabile.

→ Absorbția fondurilor disponibile pentru investiții
de mediu

Majoritatea statelor membre încurajează
absorbția fondurilor disponibile prin furnizarea
informațiilor despre oportunitățile de finanțare.
Metodele de furnizare a informațiilor variază, dar
aproape toate statele membre includ aceste
informații pe website-uri. Sunt folosite și alte
metode de difuzare a informațiilor, cum ar fi
trainingurile, buletinele informative sau informații
la TV și radio.

Unele state membre au fonduri de mediu
centralizate, ceea ce facilitează accesul la
informații despre oportunitățile de finanțare și ar
putea simplifica procesele de aplicare. Pe lângă
furnizarea informațiilor despre finanțările
disponibile și centralizarea fondurilor, unele state
au mai făcut un pas pentru a încuraja absorbția
de fonduri pentru investiții de mediu prin
instrumente cum ar fi obligațiile sau etichetele
ecologice.

Pentru câteva state membre nu au fost găsite
informații despre încurajarea absorbției fondurilor
disponibile. Poate există o comunicare nonpublică
din partea autorităților către actorii relevanți, deși
acest lucru ar crea un risc clar de părtinire în
alocarea finanțării.

→ Alocarea fondurilor pentru protecția mediului

În statele membre nu există o tendință clară de
alocare a fondurilor pentru protecția mediului
colectate prin instrumente fiscale și de piață.
Majoritatea statelor dispun de anumite sisteme
pentru a colecta fonduri prin taxe sau încasări de
mediu, dar sectoarele pe care acestea le
acoperă, precum și dacă și cum sunt alocate
aceste fonduri, variază.

În 1/5 din statele membre, veniturile din taxele și
încasările de mediu sunt incluse în bugetul
general, care este apoi distribuit într-un număr de
domenii, fără alocare. În 1/4 din statele membre
există fonduri colectate prin instrumente fiscale și
de piață într-un număr de sectoare, iar fondurile
sunt clar alocate pentru protecția mediului. În 1/3
din state, cum ar fi Austria și Estonia, nu există
nicio alocare a taxelor de mediu, însă unele dintre
acestea sunt reinvestite în protecția mediului.

→ Achiziții publice ecologice

Toate statele membre încurajează într-un
mod oarecare achizițiile publice ecologice,
deși măsurile implementate și nivelul de
angajament diferă. Aceste măsuri variază de
la simpla aplicare a legislației naționale până
la instrucțiuni sau obiective sectoriale clare
pentru achiziții publice durabile sau ecologice
sau, în unele cazuri, aceste măsuri includ doar
schimbul de informații despre achizițiile
publice ecologice. Unele state membre au
strategii și ținte sectoriale specifice pentru
achizițiile publice ecologice, cum ar fi Irlanda,
unde opt sectoare au documente de orientare
privind achizițiile publice ecologice, pregătite
de Agenția pentru Protecția Mediului.

Urmăriți postările noastre viitoare pentru a afla
mai multe despre capacitatea administrativă
și coordonarea inter/intrasectorială.

Proiectul beneficiază de suport prin Schema
de Re-grantare a Forumului Societății Civile al
Parteneriatului Estic 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

