
   

   

   

   

EU Grøn Uge 2019 – baggrund 
 
 
 
EU Grøn Uge 2019 afholdes den 13.-17. maj. Den officielle åbningsevent finder sted i Polens 

hovedstad Warszawa den 13. maj med den polske Mazowieckie-provins som vært og under 

deltagelse af Karmenu Vella, EU-kommissær med ansvar for miljø, maritime anliggender og fiskeri, 

og Adam Struzik, leder af provinsregeringen i Mazowieckie. 

 

Konferencen på højt niveau afholdes den 15.-17. maj i Bruxelles. Den er åben for interessenter på 

miljøområdet og den brede offentlighed og omfatter også prisuddelingen den 15. maj under den 

europæiske uge for affaldsreduktion med Det Europæiske Regionsudvalg som vært og LIFE-

prisuddelingen den 15. og 16. maj. 

 

Anledning til debat 

EU Grøn Uge, som Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Miljø har afholdt igennem 

næsten 20 år og som tiltrækker ledende skikkelser fra hele verden, er den største årlige anledning 

til diskussion af EU's miljøpolitik. Den fremmer debatten blandt interessenter på europæisk, 

nationalt og lokalt plan og leverer input til den politiske beslutningstagning og gennemførelsen. 

 

Disse debatter understøtter udviklingen af et fælleseuropæisk system af interessenter, der er 

beskæftiget med kapacitetsopbygning på miljøområdet og udveksling af praksis, og motiverer 

borgerne til at engagere sig i EU's miljøindsatser og selv bidrage. 

 

Emner i 2019 

EU's miljølovgivning har meget stor indflydelse på vores liv. Den forbedrer vand- og luftkvaliteten, 

beskytter naturen og fremmer genanvendelse. Men for at gøre en reel forskel skal den 

gennemføres fuldt ud. 

 

Den 27. marts 2019 offentliggjorde Europa-Kommissionen en række rapporter om status for 

gennemførelsen af miljølovgivningen i Europa: revisionen af gennemførelsen af miljøreglerne. Ved 

EU Grøn Uge 2019 vil resultaterne af denne revision blive vurderet, og der vil blive stillet 

spørgsmål som: Hvordan gavner EU's miljølovgivning borgerne? Hvad er vellykket 

gennemførelse? Hvorfor og hvor er der manglende gennemførelse? Hvordan kan interessenter 

tage ejerskab over EU-lovgivningen? Og hvordan kan EU muliggøre dette og samtidig sikre, at 

borgerne bliver hørt? 

 

Partnerevents 

Som altid omfatter EU Grøn Uge mange partnerevents, som afholdes rundt omkring i Europa i april 

og maj af mange forskellige interessenter, herunder lokale myndigheder, NGO'er og 

erhvervsvirksomheder. Blandt eksemplerne er: en fingeret retssag afholdt af jurastuderende i Lyon 

den 26. april om et problem i relation til gennemførelsen af miljølovgivning; et living lab i Göteborg 

den 8. maj, hvor leverandører af fossilfri produkter kan præsentere deres produkter for potentielle  
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købere såsom Hoppet, en fossilfri børnehave; og workshoppen Know What’s Below om bevaring 

af den undersøiske kulturarv den 15.-19. maj, som primært finder sted på en båd ud for De 

Ægadiske Øer i Italien. 

 

#MyGreenAction challenge 

#MyGreenAction challenge er en udfordring henvendt til unge europæere, som inviteres til at dele 

fotos, videoer og illustrationer af ting, de gør for at sikre en grønnere fremtid, på deres egen 

Instagram- eller Twitter-konto eller under Europa-Kommissionens officielle Facebook-opslag om 

#MyGreenAction challenge. #MyGreenAction challenge løber af stablen i tidsrummet mellem den 

21. marts og den 10. maj. Hver 14. dag vil tre bidrag blive udvalgt til at blive vist på de sociale 

medier, hvor Kommissionen er aktiv, og de bedste 10 bidrag samlet set vil indgå i en video med 

højdepunkter, der vil blive vist på EU Grøn Uge. 

 

Valg til Europa-Parlamentet 

EU Grøn Uge 2019 finder sted kort før valget til Europa-Parlamentet den 23.-26. maj. 

Begivenheden sætter fokus på den værdi, EU's miljøindsats har skabt i de seneste år, og er på 

den måde en anledning til at styrke et videnbaseret demokratisk engagement (især blandt 

førstegangsvælgere). 

https://www.eugreenweek.eu/en/partner-events/know-whats-below
https://www.thistimeimvoting.eu/

