
Cum să evaluăm componenta de participare a
BGM în țările UE?

Continuăm să discutăm despre Buna Guvernare
de Mediu.

Comisia Europeană a evaluat calitatea
participării întru susținerea politicilor de mediu –
https://bit.ly/3OnAeDr. 

1. Încrederea publicului în instituții
Nivelul de încredere a publicului în instituții
Informațiile arată că încrederea în poliție este, de
regulă, cea mai mare, încrederea în sistemul
judiciar este pe locul doi, iar în guvernul național
este cea mai mică de obicei. 

PARTICIPAREA
partea 2

Există unele dovezi de corelare între
încrederea în guvernele naționale și
performanța în facilitarea participării publice
la elaborarea politicilor.
Independența percepută a instanțelor și a
judecătorilor
În 17 state membre, majoritatea respondenților
percep instanțele și judecătorii ca fiind
independenți.

2. Echitate și incluziune
Egalitatea de gen în executiv și în justiție

Rolul femeilor în guvernarea mediului diferă
între statele membre. Cu toate acestea, atunci
când cele două seturi de statistici privind
reprezentarea de gen sunt privite unul lângă
altul, nu există o corelație clară între
performanță; în unele cazuri, există un procent
mare de femei judecători, dar o reprezentanță
scăzută a femeilor la nivelul superior al
Ministerelor Mediului.

https://bit.ly/3OnAeDr


Acest lucru sugerează că factorii societali mai
largi ar putea să nu fie factori-cheie aici; iar în
măsura în care subreprezentarea femeilor în
funcții de conducere în Ministerele de Mediu este
sistemică, aceasta se poate datora unor
probleme specifice funcției publice sau înseși
ministerelor respective.

Accesibilitatea informațiilor de mediu de pe
website-uri pentru o gamă largă de utilizatori

Studiile au demonstrat că principalele website-uri
guvernamentale dedicate politicii de mediu și
evaluării impactului asupra mediului în
majoritatea statelor membre (cu excepția Irlandei
și României) au oferit opțiunea de personalizare a
dimensiunilor textului. Cu toate acestea, doar
unele site-uri (Danemarca, Estonia și Suedia)
aveau opțiunea de a citi textul cu voce tare sau
furnizau descrieri scurte ale conținutului non-text.
17 state membre au recunoscut limbile regionale
și minoritare prin ratificarea Cartei Europene a
Limbilor Regionale sau Minoritare. Totodată,
majoritatea statelor membre oferă traduceri în
limba engleză ale anumitor informații privind
mediul de pe website-urile lor.

3. Rezultate generale privind participarea
publicului

Croația, Letonia, Suedia, Danemarca, Estonia și
Franța au fost clasificate ca având cea mai mare
performanță generală în răspunsurile la
întrebările referitoare la participare. Aceste țări au,
în general, cadre bune privind participarea
publicului la luarea deciziilor de mediu pentru
indivizi și organizații. Totodată, Cipru, România și
Ungaria se află la extrema inferioară a spectrului
de performanță. 

Abordările acestor state membre privind
participarea publică sunt fie slabe, fie
inconsecvente (de exemplu, permițând
participarea în unele domenii de elaborare a
politicilor, dar creând obstacole în altele). Ungaria
a obținut scoruri relativ slabe în majoritatea
aspectelor evaluării întrebărilor privind
participarea publicului, în special în ceea ce ține
de informațiile despre participarea publicului la
procesele de evaluare a impactului asupra
mediului (EIM) și despre problemele de știință
cetățenească; subiecte care au fost, de
asemenea, notate ca puncte slabe pentru Cipru. 

România, deși a avut o abordare bună a
participării publice și a transmiterii dovezilor la
procesele de evaluare a impactului asupra
mediului, a obținut un punctaj mai puțin bun la
aspecte precum facilitarea direcționată a
participării 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

