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Közhasznúsági jelentés
2011
A CEEweb küldetése a biológiai sokféleség megőrzése a fenntartható fejlődés elősegítésén keresztül. 1994ben került bejegyzésre, mára 20országból 67 taggal rendelkezik, akik aktívan tevékenykednek a középkelet-európai régióban. Míg a CEEweb széles körben foglalkozik európai és regionális politikákkal, tagjai
négy tématerülettel foglalkoznak kiemelten a következő Munkacsoportokban (Mcs):
CITES, Natura 2000, Vidékfejlesztés és Fenntartható Turizmus. Ezeken kívül 2007-ben a hálózat
megalapította Szakpolitikai Munkacsoportját, amely horizontális politikai megoldásokat dolgoz ki a
biodiverzitás-csökkenést kiváltó okok kezelésére. A hálózat munkáját a három tagból álló Elnökség,
valamint a szintén három tagból és a Mcs. elnökökből álló Nemzetközi Tanácsadó Testület irányítja.
Ezen jelentés csupán a regionálisan koordinált tevékenységeket tartalmazza, a tagok számtalan egyéb
tevékenységét nem. További információk a tevékenységeinkről megtalálhatóak honlapunkon:
www.ceeweb.org.

2011 legfontosabb eredményei
Globális és pán-európai együttműködés a biológiai sokféleség megőrzéséért és a
fenntartható fejlődésért
Globális folyamatok
A 2012-ben megrendezésre kerülő Rio +20 Konferencia mérföldkő lehet a zöld gazdasághoz való
átmenetben, amely egyaránt figyelembe veszi az ökológiai korlátokat és a szociális szempontokat. A
konferencia előkészületeihez a CEEweb is hozzájárult, így elküldte ajánlásait az ENSZ Közgyűlés számára
a júniusi Rio +20 vita előtt, szeptemberben részt vett az UNEP regionális konzultációján, megfogalmazta
észrevételeit a konferencia hivatalos dokumentuma kapcsán és más civil szervezetekkel együtt igyekezett
befolyásolni az uniós álláspontot.
Az Erdők Nemzetközi Évéhez való hozzájárulásként a CEEweb kifejlesztette a TEMATEA erdős modulját,
hogy ezzel is támogassa a sokoldalú környezetvédelmi egyezmények megvalósítását. Mindezek mellett a
CEEweb elkészített egy beadványt az innovatív pénzügyi mechanizmusok fenntarthatósági aspektusairól a
Biológiai Sokféleség Egyezmény Titkársága számára.
Pán-európai együttműködés szorgalmazása az erőforrás- és földhasználat területén
A CEEweb sok éve aktív résztvevője a Pán-európai Biológiai és Tájképi Sokféleség Stratégiának (PEBLDS),
és megfigyelő tagja a Stratégia Tanácsának. 2011-ben a CEEweb javaslatot készített a júniusi PEBLDS
tanácsülésre arról, hogy miként lehet növelni a sokoldalú környezetvédelmi egyezmények közötti
szinergiákat holisztikus szemléletben a föld- és erőforrás-használat – a biológiai sokféleség csökkenése
mögötti legfőbb két fő terhelés - kapcsolatában. A javaslatra több kormány részéről is pozitívan reagáltak,
így jó eséllyel válhat a javaslat valódi cselekvéssé pán-európai szinten.
Emellett a CEEweb szeptemberben hozzájárult a hetedik miniszteri konferenciához a “Környezetet
Európának” folyamatban Astanában, ahol a zöld gazdaságra való áttérés érdekében a erőforrásfelhasználás korlátozásának szükségességét,valamint az ágazati integráció fontosságát hangsúlyozta a víz
témakörében egy kerekasztal-beszélgetésen.
Európai szakpolitikák támogatása
Együttműködés a magyar és lengyel uniós elnökséggel
A CEEweb januárban civil szervezetek számára konzultációs találkozót szervezett, hogy hatékonyan tudja
támogatni a magyar elnökség biológiai sokféleséghez kapcsolódó tevékenységeit. A találkozó nyomán
tematikus civil ajánlások készültek az erőforrás-hatékonyság, Natura 2000 finanszírozás és Zöld

Infrastruktúra témákban. Segítette továbbá a magyar elnökség által szervezett, az Innovatív Pénzügyi
Mechanizmusokról szóló szakértői találkozó megszervezését márciusban, és ajánlásokat készített a lengyel
elnökség számára, kiemelve a biodiverzitás és a fenntarthatóság szempontjából fontos témákat. A lengyel
elnökség által szervezett „Tervezés a biodiverzitásért” című konferencián plenáris előadáson osztotta meg
a civil álláspontot a földhasználattal és biodiverzitással kapcsolatban.
Környezetvédelmi szakpolitikák és költségvetés
A hetedik Környezetvédelmi Akcióprogrammal kapcsolatos előkészítő tárgyalásokon, valamint a 20142020-as uniós költségvetéssel kapcsolatban is megfogalmazta álláspontját, amelyet a Bizottság, Parlament
és tagországok felé képviselt számos fórumon, konzultáción és írásos véleményen keresztül. November
végén egy informális eszemcserét szervezett a holisztikus és hatékony környezeti politikák lehetőségeiről
Brüsszelben, amelyen az erőforrás-felhasználással és földhasználattal kapcsolatos kérdéseket is
megvitatták a különböző résztvevők. Emellett értékelte az Unió erőforráshatékonyságról szóló útitervét a
fenntarthatóság szempontjából, összevetve az energiakvóta javaslat nyújtotta lehetőségekkel.
A 2010 utáni biodiverzitás-politika kialakítása
Az EU 2011-2020 közötti időszakra szóló Biodiverzitás Stratégiájához kapcsolódóan a CEEweb az EHF-fel
(European Habitats Forum) közösen fogalmazta meg álláspontját és lobbizott írásos anyagokkal és
kétoldalú megbeszéléseken keresztül a Tanács júniusi és decemberi üléseit megelőzően, illetve az Európai
Parlamentben a tematikus jelentés előkészítése során.
Zöld Infrastruktúra és földhasználat
A CEEweb eljuttatta egységes álláspontját és a regionális nemzeti tapasztalatokat az Európai Bizottság
Zöld Infrastruktúrával foglalkozó szakértői munkacsoportjának. A visegrádi országokban működő
tagszervezeteivel közös projektet indított, amely keretein belül nemzeti felmérések készültek a Zöld
Infrastruktúra elemeinek integrációjáról. Ezen túl októberben szakértői találkozót szervezett
Magyarországon, amelynek résztvevői a földhasználattal kapcsolatos kérdéseket vitatták meg a vonatkozó
uniós szakpolitikák fényében is.
Éghajlatváltozás és a biológiai sokféleség
A cancúni klímakonferencia (UNFCCC Cop16) eredményeinek értékelése alapján regionális civil
álláspontot alakított ki, amelyeket uniós és nemzeti döntéshozók, valamint a közvélemény számára
számára juttatott el különböző csatornákon keresztül.
Továbbra is folytatódtak a nemzeti szintű tevékenységek. A korábbi évek eredményei alapján nemzeti
szintű lobbimunka kezdődött öt különböző országban a tagszervezetekkel közösen az ökoszisztéma alapú
klímaadaptáció és klímavédelem érdekében. A CEEweb emellett nemzeti szintű megbeszéléseket kezdett a
résztvevő tagok segítségével az érintetlen (wilderness) területek megközelítésének alkalmazásáról a
klímaadaptáció és klímavédelem területén is.
A korábbi évekhez hasonlóan a CEEweb 2011-ben is szemináriumokat szervezett két romániai
kistérségben az ökoszisztéma alapú klímaadaptációról, amelyen a klímabarát földhasználat és
területrendezés lehetőségeit vitatták meg a különböző érintettek.

CITES Munkacsoport
A CITES Munkacsoport folytatta a CITES listás fajok internetkereskedelmének figyelését nyolc középkelet-európai országban a 2008-ban kifejlesztett módszer alapján. Emellett a Munkacsoport
kezdeményezésére stratégiai együttműködés kezdődött a CITES Hatóságokkal a közép-kelet európai
országokban, amelynek első civil-kormányzati találkozójára december elején Lengyelországban került sor.
Natura 2000 Munkacsoport
A CEEweb Natura 2000 Munkacsoportja júliusban és októberben tartotta meg találkozóit, ahol releváns
szakpolitikai kérdésekben cseréltek tapasztalatokat, mint például a területkijelölés, területkezelés és
tervezési folyamat, zöld infrastruktúra és földhasználat, vagy finanszírozás.
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Közép-kelet európai civil álláspontok képviselete uniós szinten
A CEEweb tagszervezetei által rendszeresen képviseltette magát az Európai Bizottság Natura 2000
kezeléssel, illetve annak mezőgazdasági területekkel foglalkozó alcsoportjának ülésein. Részt vett továbbá
a Természetvédelmi Igazgatók magyarországi találkozóján, az EHF találkozóin, valamint egyéb
konzultációs üléseken. A CEEweb tagjai az EHF összes, specifikus témákkal foglalkozó alcsoportjának
munkájában részt vesznek. Emellett a CEEweb kétoldalú megbeszélést szervezett CEEweb tagszervezetek
és az Európai Bizottság között novemberben, ahol a biodiverzitás és Natura 2000 kapcsán felmerülő
kérdéseket vitatták meg.
A Natura 2000 és természetvédelem finanszírozása
A CEEweb részt vett az Európai Bizottság által a Natura 2000 finanszírozás és LIFE+ témában szervezett
online konzultációin és felszólalt a biológiai sokféleség és a Natura 2000 megfelelő és hatékony
finanszírozásáért a tematikus vitákban, illetve a Közös Agrárpolitika és EU költségvetés tárgyalása
kapcsán.
Emellett tagjai bevonásával új projektet indított, hogy jó és rossz példákat gyűjtsön össze a Natura 2000
és természetvédelem eddigi finanszírozásával kapcsolatban, amely tapasztalatokat a finanszírozás jövőbeli
tervezése során lehet felhasználni.
Natura 2000 kezelése
A CEEweb nyomon követte a Natura 2000 kezelésről szóló biogeográfiai típusú szemináriumokkal
kapcsolatos tárgyalásokat, és egy előkészítő találkozót szervezett balti civil szervezeteknek és egyéb Natura
2000 Mcs. tagoknak novemerben. Egyik lengyel tagszervezetével, a „Naturalists Club Poland”-dal közösen
egy új folyamatot indított el a civilek Natura 2000 kezelés tervezésébe való bevonása érdekében, amelyről
egy útmutató is készült.
Emerald szemináriumok
A CEEweb nyomon követte az Emerald hálózat kijelöléséről szóló biogeográfiai típusú szemináriumokkal
kapcsolatos tárgyalásokat a Nyugat-Balkánon, és egy előkészítő találkozót szervezett balkáni civilek és
egyéb Natura 2000 Mcs. szakértők számára, hogy tapasztalatot cserélhessenek az októberi szeminárium
előtt.
Vidékfejlesztési Munkacsoport
Közép-kelet-európai civil javaslatok képviselete a Közös Agrárpolitikáról
A CEEweb részt vett a KAP jövőjéről folytatott vitában az EEB Mezőgazdasági Munkacsoportján keresztül,
részt vett a KAP-ról szóló januári és szeptemberi online uniós konzultáción és megfogalmazta álláspontját
a Bizottság és tagállamok felé a KAP javaslatok októberi közzététele után.
Fenntartató Turizmus Munkacsoport
A Munkacsoport elkészített egy metodológiát a nemzeti turizmus stratégiák fenntarthatósági és
biodiverzitás szempontú értékeléséhez, amelyet a lengyelországi példa alapján tesztelt. A Munkacsoport
tagjai októberi találkozójukon cseréltek véleményt a fenti metodológiáról, valamint közös álláspontot
dolgoztak ki a Rio+20 Konferenciához kapcsolódóan hegyvidéki turizmus témában.
Szakpolitikai Munkacsoport
A CEEweb Szakpolitikai Munkacsoportja májusban tartotta hatodik találkozóját, amelyen az
energiakvóta-javaslatot vitatták meg a résztvevők, mint egy lehetséges eszközt az EU
Erőforráshatékonysági Zászlóshajós Kezdeményezése céljainak elérésére. Az Elnökség és Nemzetközi
Tanácsadó Testület júliusban hagyta jóvá, mint egy eszközt az erőforrás-felhasználás limitálására és a
biodiverzitás mögötti hajtóerők kezelésére. A CEEweb több alkalommal, így júliusban a Környezetvédelmi
Főbiztosnak írt levelében az MTvSz-szel közösen, az uniós 7-ik Környezetvédelmi Akcióprogrammal, a
zöld gazdasággal és erőforráshatékonysággal kapcsolatos kapcsolatos álláspontjában is felhívta a figyelmet
a kvótarendszerre.
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Európai koalíció az erőforrás-felhasználás limitálásáról
Az európai koalíció (Resource Cap Coalition, RCC) 2010-ben indult a CEEweb kezdeményezésére azzal az
elsődleges céllal, hogy a döntéshozók irányában képviselje az erőforrásfelhasználás limitálásának
szükségességét. A CEEweb májusban egy uniós Zöld Hét szatellit eseményt szervezett az Európai
Bizottsággal, hogy feltárja az erőforráshatékonyság növelésének szakpolitikai vonatkozásait, a
megvalósítás kihívásait és lehetőségeit, valamint az erőforrásfelhazsnálás limitálásának szükségességét és
lehetséges alternatíváit. Az erőforrásfelhasználás szakpolitkai eszközeit a koalíció elkezdte megvitatni.
Tudatformálás
A CEEweb elindította a Green-Go Fest című nemzetközi rövidfilmfesztivált a Diverziti egyesülettel és
Greenpeace-szel közösen a fogyasztás, mezőgazdaság és erdők témáira fókuszálva. A legjobb filmeket egy
decemberi filmfesztiválon mutatták be Budapesten, de minden videó megtekinthető a fesztivál honlapján.
Három fórumot szervezett az ökosztisztémák közgazdaságtanáról szóló jelentés (TEEB) eredményeiről és
az ökoszisztéma szolgáltatások döntésekbe való integrációjának lehetőségeiről Magyarországon az üzleti
élet résztvevőit, a döntéshozókat és fiatalokat megcélozva.
Kiadványain keresztül, amelyek 2011-ben az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal és a Zöld Hét rendezvény
eredményeivel foglalkoztak, szélesebb körben igyekezett elérni a különböző célcsoportokat.
Kapacitásfejlesztés, hálózatépítés, kommunikáció
Kapacitásfejlesztés
2011 augusztusában az iroda alkalmazottai egy csapatépítéssel egybekötött tréningen vettek részt,
melynek témája az asszertív kommunikáció volt. Az irodai munkatársak között az év során rendszeres
időközönként egyéni és csoportos értékelő megbeszélésekre, visszajelzésekre került sor.
Hálózatépítés
Az iroda munkatársai folytatták a korábbi években elkezdett tagszervezeti látogatásokat, amelynek célja az
együttműködés erősítése volt, továbbá az iroda munkatársai a tagok számára fejlesztő tréningeket
tartottak proaktivitás, civil hatékonyság és lobbizás, valamint a CEEweb által képviselt szakpolitikák
témájában. A tagokkal való együttműködés hatékonyságának további fejlesztése érdekében megkezdődött
az úgynevezett nemzeti kapcsolattartói hálózat kiépítése, amelyhez kapcsolódóan az iroda egy
szemináriumot szervezett a Közgyűlés után.
Gyakornoki program, önkéntesek
2011-ben is folytatódott a CEEweb gyakornok-programja. A nyári hónapokban az USA-beli Georgia
egyetem egy hallgatója segítette az iroda munkáját, az év során pedig további hét magyar gyakornok,
illetve önkéntes segédkezett a legkülönfélébb feladatokban.
Kommunikáció
A CEEweb a tagszervezeteit az uniós és nemzeti szakpolitikai fejleményekről elsősorban a levelezőlistáin
és honlapján (www.ceeweb.org) keresztül tájékoztatta. Emellett elektronikus hírleveleken keresztül
számolt be elsősorban döntéshozók részére különböző álláspontjairól, eredményeiről és eseményeiről. A
médiához az angolula vagy több nyelven is kiadott sajtóanyagain keresztül jutott el, de a korábbinál
intenzívebben használta a Facebook közösségi oldalat is a kommunikációra. Emellett megtörtént a
szervezet honlapjának átstrukturálása.

CEEweb for Biodiversity is a network of non-governmental organizations
in the Central and Eastern European region. Our mission is the conservation
of biodiversity through the promotion of sustainable development.
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