
 

EU:n vihreä viikko 2019 – taustatietoa 
 

 

 
EU:n vihreä viikko järjestetään tänä vuonna 13.5.–17.5.. Tapahtuman viralliset avajaiset 

järjestetään Puolan Varsovassa 13.5.. Tilaisuutta isännöi Masovian lääni ja siihen osallistuvat 

muun muassa EU:n ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Karmenu Vella sekä 

Masovian kuvernööri Adam Struzik. 

 

Vihreään viikkoon liittyvä korkean tason -konferenssi pidetään Brysselissä 15.5.–17.5.. Konferenssi 

on avoin ympäristöasioihin keskittyville sidosryhmille ja suurelle yleisölle, ja se sisältää myös 

Euroopan jätteen vähentämisen viikon palkintoseremonian (15.5.), jota isännöi EU:n alueiden 

komitea, sekä LIFE-palkintoseremonian (16.5.). 

 

Tilaisuus keskustella 

Euroopan komission ympäristöasioista vastaava pääosasto on järjestänyt vihreää viikkoa jo lähes 

20 vuoden ajan, ja se on vuoden suurin tilaisuus, jossa voi keskustella EU:n ympäristöpolitiikasta. 

Tapahtuma virittää keskustelua eurooppalaisten, kansallisten ja paikallisten sidosryhmien välillä ja 

tuottaa sen kautta uutta tietoa politiikan teon ja toteutuksen tueksi. 

 

Keskustelut tukevat sellaisen euroopanlaajuisen yhteisön muodostumista, jonka piirissä 

rakennetaan ympäristökapasiteettia ja jaetaan hyviä käytäntöjä, ja keskustelut myös motivoivat 

kansalaisia ottamaan osaa EU:n ilmastotoimiin omalla panoksellaan. 

 

Vuoden 2019 teema 

EU:n ympäristölainsäädännöllä on suuri vaikutus elämäämme. Lait parantavat ilman ja veden 

laatua, suojelevat luontoa ja kannustavat kierrättämään. Jotta aito muutos olisi mahdollista, ne 

täytyy kuitenkin ottaa käyttöön täysimääräisinä. 

 

Euroopan komissio julkaisi 27.3.2019 Ympäristölainsäädäntökatsauksen, joka käsittää useita 

raportteja ympäristölainsäädännön käyttöönotosta Euroopassa. Tänä vuonna EU:n vihreällä 

viikolla punnitaan tämän katsauksen tuloksia ja esitetään esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä: 

Miten EU:n ympäristölainsäädäntö hyödyttää kansalaisia? Miltä onnistunut käyttöönotto näyttää? 

Jos käyttöönotto ei ole edennyt, miksi näin on käynyt? Missä näin on käynyt? Miten sidosryhmät 

voivat ottaa EU-lait haltuunsa? Miten EU voi auttaa siinä prosessissa ja samalla varmistaa, että 

kansalaisten ääni pääsee kuuluviin? 

 

Kumppanitapahtumat 

Kuten joka vuosi, EU:n vihreään viikkoon kuuluu lukuisia kumppanitapahtumia, joita järjestetään 

ympäri Eurooppaa touko-huhtikuussa. Järjestäjinä toimii monenlaisia sidosryhmiä paikallisista 

viranomaisista kansalaisjärjestöihin ja yrityksiin. Esimerkkejä: Lyonin yliopiston oikeustieteellisen 

tiedekunnan opiskelijat järjestävät 26.4. ympäristölakien käyttöönottoon liittyvän 

harjoitusoikeudenkäynnin. Göteborgin elävä laboratorio järjestetään 8.5.. Siellä fossiilivapaiden 

tuotteiden tuottajat pääsevät esittelemään tuotteitaan 

mahdollisille ostajille, kuten Hoppetille, joka on  
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fossiilivapaa esikoulu. 15.–19.5. järjestettävässä Know What’s Below -työpajassa taas keskitytään 

vedenalaisen kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja se pidetäänkin suurelta osin laivalla Italian 

Egadisaarten lähellä. 

 

#MyGreenAction-haaste 

#MyGreenAction -haaste on voimassa 21.3.–10.5. ja se haastaa nuoret eurooppalaiset jakamaan 

kuvia, videoita tai piirroksia heidän omista ympäristöteoistaan Instagram- tai Twitter-tilien kautta, tai 

Facebookissa Euroopan komission virallisten #MyGreenAction-päivitysten yhteydessä. Komissio 

valitsee kahden viikon välein lähetetyistä kuvista ja videoista kolme, jotka se julkaisee omilla 

sosiaalisen median kanavillaan, ja lopulta kymmenen parasta osallistujaa koko haasteen ajalta 

kootaan videoon, joka näytetään vihreän viikon aikana. 

 

Europarlamenttivaalit 

EU:n vihreä viikko järjestetään juuri 23.–26.5. järjestettävien europarlamenttivaalien alla. 

Korostamalla EU:n viime vuosina tekemän ympäristötyön tuottamaa lisäarvoa, vihreä viikko tarjoaa 

mahdollisuuden edistää tiedostavaa demokraattista toimintaa (etenkin ensi kertaa äänestävien 

joukossa). 

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