
Continuăm să vorbim despre Eficacitate și
eficiență în țările UE conform raportului Comisiei
Europene (https://bit.ly/3OnAeDr).

1. Capacitatea administrativă (inspectorate de
mediu, poliție, autorități vamale, autorități de
urmărire penală și organe de audit)

- Numărul de angajați care se ocupă de
problemele de mediu

Nu există date comparabile între statele membre
cu privire la numărul de persoane angajate în
instituțiile publice și care se ocupă de problemele 
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de mediu, motivul fiind structurile și nivelurile
diferite de guvernanță din statele membre.
Deși nu pot fi făcute concluzii generale, se
observă că ponderea personalului
administrației de mediu constituie, în general,
un procent foarte mic din totalul administrației
(sub 2% sau adesea și mai puțin).

- Sisteme unice pentru problemele de mediu

Nu există o definiție clară a ceea ce ar
presupune un „sistem unic”, dar mai multe
state membre au implementat anumite părți
ale unui astfel de sistem sau fac eforturi în
acest sens. Având în vedere diversitatea
abordărilor și a experiențelor, un schimb de
bune practici poate fi util. Doar Bulgaria și
Lituania par să fi implementat un mecanism
unic referitor la administrațiile de mediu.
Jumătate din celelalte state membre nu au
niciun mecanism unic pentru administrațiile 

https://bit.ly/3OnAeDr


de mediu și nu demonstrează încercări clare de a
centraliza serviciile și informațiile de mediu peste
sectoare și niveluri de guvernanță.

- Unități dedicate în cadrul autorităților vamale

Doar două state membre – Italia și Țările de Jos –
au unități de mediu dedicate în autoritățile lor
vamale. În Italia, acestea sunt unități specializate
pentru aplicarea Convenţiei privind comerţul
internaţional cu specii ale faunei şi florei sălbatice
pe cale de dispariţie (CITES), iar în Țările de Jos
există puncte focale regionale pentru problemele
de mediu. Unele state membre au instituit măsuri
pentru a se asigura că autoritățile vamale au
capacitatea de a aborda problemele de mediu,
cum ar fi cazul Regatului Unit, unde Unitatea
Națională de Criminalitate împotriva Faunei
Sălbatice, ca parte a Poliției, joacă un rol
important în asistența pentru prevenirea și
detectarea infracțiunilor împotriva faunei
sălbatice, inclusiv prin ajutorul acordat
autorităților vamale.

- Unități dedicate în cadrul autorităților de
urmărire penală

Există doar șapte state membre care au unități de
mediu dedicate în cadrul autorităților de urmărire
penală. Câteva dintre celelalte state membre iau
anumite măsuri pentru a se asigura că există o
capacitate adecvată a autorităților de urmărire
penală pentru a aborda problemele de mediu
sau un sistem în baza căruia urmărirea penală
poate fi declanșată chiar de agențiile de mediu.
Majoritatea statelor membre nu au o unitate de
mediu în cadrul autorităților de urmărire penală și
nu pare să existe încercări de a asigura existența
cunoștințelor și capacităților de a disputa cazurile
de mediu.

2. Coordonarea inter/intrasectorială

Integrarea problrmrlor de mediu în acțiuni
guvernamentale mai ample poate fi un
mecanism puternic de îmbunătățire a
rezultatelor. Aici, întrebările noastre s-au referit la
mecanismele de abordare a Obiectivelor de
Dezvoltare Durabilă în statele membre și la
evaluarea performanței de mediu efectuată de
către un consiliu independent de experți.

- Integrarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă

Toate statele membre au întreprins anumite
acțiuni în urma adoptării Agendei 2030 pentru 

Dezvoltare Durabilă și a Obiectivelor de
Dezvoltare Durabilă, dar majoritatea
strategiilor și a activităților par a fi o
continuare a activităților obișnuite, iar pentru
implementare au fost alocate puține finanțări
noi. În unele state au fost instituite noi structuri
intersectoriale de lucru, cum ar fi grupuri de
lucru și strategii interministeriale. Doar o treime
din statele membre au dedicat fonduri
suplimentare pentru implementarea
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

26 de state membre ale UE au înaintat sau
sunt în curs de înaintare a Evaluărilor Naționale
Voluntare la Forumul politic la nivel înalt pentru
dezvoltarea durabilă al ONU, inclusiv succese,
provocări și lecții învățate.

- Strategii atotcuprinzătoare de mediu sau
planuri de acțiune

Doar un stat membru (Ungaria) a adoptat o
strategie atotcuprinzătoare de mediu care se
referă în mod explicit la cel de-al șaptelea
Program de Acțiune pentru Mediu (PAM). În
aproximativ jumătate din statele membre este
în vigoare o strategie generală de mediu sau
aceasta se află în proces de elaborare.
Aproximativ 10 state membre nu au nicio
strategie atotcuprinzătoare de mediu, în
schimb se bazează pe o serie de strategii
sectoriale.

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

