Miért éri meg a vállalatoknak
odafigyelni a természetre?
a természeti tőke elengedhetetlen a
kiszámíthatóbb üzleti működéshez
a hatékony erőforrás-felhasználás költségcsökkenéshez vezet és versenyelőnnyel jár
növekszik a befektetői bizalom a természeti függőségét tudatosan mérő és kezelő
cégek iránt
biztosított a hazai és nemzetközi szabályozásnak való megfelelés
a tudatos felkészülés minimalizálja a külső
és belső kockázatokat
javul a cég hírneve és hitelessége, nő
a fogyasztói bizalom

A CEEweb tevékenységei
A CEEweb az egyetlen Kelet-Európai tagja
az Európai Bizottság Business és Biodiverzitás
Platform kezdeményezésének, amely a legnagyobb európai cégeket, NGO-kat és uniós
intézményeket tömöríti.
A CEEweb 2007-ben kezdett el cégekkel, vállalatokkal együttműködni. 2013-ban útmutatót
dolgoztunk ki a vállalatok és civil szervezetek
közötti együttműködés erősítésére. A keleteurópai vállalatokból és civil szervezetekből álló
partner hálózatunk folyamatosan növekszik.

A CEEweb a Közép-Kelet Európai régióban
1994 óta természetvédelemmel foglalkozó
civil szervezetek nemzetközi hálózata.
Hatvan tagszervezetünkkel a természeti
sokszínűség megőrzéséért dolgozunk
a fenntartható fejlődés elősegítésén keresztül.

Mit tehetnek a cégek?
Miben segít a CEEweb?
Csatlakozzon a CEEweb kelet-európai cégeket
és civil szervezeteket összefogó hálózatához
Közvetlenül értesüljön a legfontosabb uniós
és régiós kezdeményezésekről, szabályzásokról,
eseményekről és bevált gyakorlatokról
Ossza meg saját jó példáit, kezdeményezéseit
a régió más szereplőivel
Építsen ki együttműködést természetvédelmi
civil szervezetekkel, akik valóban hatékony
munkát végeznek
Sajátítsa el, hogy tudja felmérni vállalata
erőforrás-használatának természeti tőke
igényét
Vegyen részt a vállalatára szabott képzéseken
Ismerje meg a legjobb, Nyugat-Európában már
alkalmazott mérőeszközöket

www.ceeweb.org/about-us/cooperation-with-business

További információ, kontakt:
Kiss Veronika, programfelelős
CEEweb a Biológiai Sokféleségért
www.ceeweb.org
E-mail: kiss@ceeweb.org
Tel: +36 1 398 0135

A szórólapot az Európai Bizottság támogatta
Címlapfotó: A. Feldmann, az összes fotó: www.sxc.hu.
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Profitszerzés természetesen
Hogyan segít a CEEweb cégeknek
a fenntartható és versenyképes
működésben

Az üzleti tevékenység függ azoktól a termékektől és szolgáltatásoktól, melyekkel az ökológiai
rendszerek látnak el minket. A vállalatok azonban nemcsak függnek, de hatással is vannak
az ökoszisztémákra, beleértve az erőforrásfelhasználást, a környezetszennyezést,
hulladéktermelést.

A CEEweb a Biológiai Sokféleségért nevű
nemzetközi hálózat számára fontos, hogy
a cégek csökkentsék a természetre gyakorolt
negatív hatásaikat. Ezért szeretnénk segíteni
a vállalatokat olyan stratégiai döntések meghozatalában, amelyek egyszerre biztosítják
a természetkímélőbb működést és a hosszú
távú versenyképességet.
Az ökoszisztémáktól való függés egyértelmű
az olyan vállalkozásoknál (pl. mezőgazdaság),
amelyek közvetlenül természeti erőforrásokat

Bevált jó példák a vállalatok és civil
szervezetek közötti együttműködésre
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Építőipari cégek épületek felújítása
során tízezer fészkelő- és pihenőhelyet alakítottak ki madarak és
denevérek számára Szlovákiában.

használnak fel, de valójában szinte minden
vállalat érintett: a ruhaiparnak növényi rostokra
van szüksége; az energiaszolgáltatóknak megfelelő mennyiségű és minőségű hűtővízre, stb.
A természeti erőforrások globális szintű hiánya
mindenképp üzleti kockázatot jelent.

Mindezek fényében valljuk, hogy a vállalatoknak szervesen együtt kell működni zöld
civil szervezetekkel a biológiai sokféleség
és az egyéb természeti erőforrások, más szóval
a természeti tőke megőrzése érdekében.

A cégek a természetre gyakorolt negatív hatásai
befolyásolhatják a vállalat hírnevét és eredményességét. Az ökoszisztémák azonban
nemcsak kockázatot, hanem lehetőségeket is
jelentenek. A természetbarát termékek és szolgáltatások iránti igény folyamatosan növekszik,
miközben az új zöld üzleti ötletek piaca bővül.
Mindemellett, a hatékony erőforrás-felhasználás
versenyelőnyt nyújthat. Kutatások szerint ma
már világszerte a fogyasztók 87%-a elvárja
a vállalatoktól, hogy intézkedéseket tegyenek
a természetvédelem érdekében.
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A MAVIR Zrt. 2009 óta futó madárvédelmi programjának köszönhetően
a kerecsensólyom megmenekült
„a kihalás szélén álló” besorolástól,
és a leginkább gázló madarakat érintő ütközések
száma az eddigiek negyedére csökkent.
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Ez csak két példa olyan programokra,
amelyek során üzleti vállalkozások
és civil szervezetek működtek együtt
annak érdekében, hogy a profitszerzés mellett
a természeti értékek is megőrzésre kerüljenek.
További jó példákat talál útmutatónkban:
www.ceeweb.org/BButmutato.pdf
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