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Közhasznúsági jelentés, 2010
A CEEweb küldetése a biológiai sokféleség megőrzése a fenntartható fejlődés elősegítésén keresztül.
1994-ben került bejegyzésre, mára 19 országból 70 taggal rendelkezik, akik aktívan tevékenykednek a
közép-kelet-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
biodiverzitáscsökkenést 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.
A biológiai sokféleség megőrzését szolgáló pán-európai együttműködés támogatása
Civil szervezetek ajánlásai a Nagojai Konferenciára
A CEEweb előkészítő találkozót szervezett pán-európai civil szervezetek részére az októberben
Nagojában tartott, a Biológiai Sokféleség Egyezményt (CBD) Aláíró Felek 10. Konferenciájához (COP10).
Az előkészítő rendezvény közvetlenül megelőzte a magas szintű Pán-Európai Biológiai Sokféleség
Konferenciát. A 40 résztvevő civil szervezet ajánlásokat állított össze a konferencia három témaköréhez
(zöld gazdaság és az ökoszisztémák gazdaságtana, védett területek és ökológiai hálózatok, 2010 utáni
biológiai sokféleség célok és a CBD Stratégiai Terve) és becsatornázta azokat a tárgyalásokba. Emellett a
pán-európai biológiai sokféleség sikeresebb megőrzéséhez a civil szervezetek közös projektötleteket
dolgoztak ki, amelyeket a találkozó után a CEEweb is nyomon követett.
A rendezvény mellett a CEEweb kialakította álláspontját a CBD felülvizsgált Stratégiai Tervéről és
eljuttatta a CBD illetékes testületeihez.
Az uniós biodiverzitás szakpolitika támogatása
Az EU biológiai sokféleség stratégiája
A CEEweb írásba foglalt véleményével, online és kétoldalú tanácskozások során tett javaslataival
lobbizott az Európai Bizottságban (EB) és a régiós tagállamokban egy holisztikus és ambiciózus 2010
utáni uniós biodiverzitás jövőkép és célkitűzésések elfogadása érdekében. Álláspontját egész évben
széles körben terjesztette különféle fórumokon és platformokon.
Javaslatokat tett az idegenhonos, invazív fajok (IAS) uniós stratégiájához is, egy széles körű konzultáció
résztvevőjeként és az EB-vel folytatott közvetlen megbeszéléseken. A CEEweb 2010-ben a talaj
védelmében is tevékenységekbe kezdett, amely a „Talaj, Éghajlatváltozás és Biológiai Sokféleség”
konferencián való részvételét, a hálózatán belüli információ terjesztését és az EB-vel kezdeményezett
együttműködést jelentette. Részt vett azon az uniós társadalmi egyeztetésen, amely a földhasználat, a
földhasználat-változás és az erdészeti ágazat (LULUCF) éghajlatváltozás mérséklésére gyakorolt
szerepéről folyt.
Éghajlatváltozás és a biológiai sokféleség
A koppenhágai klímakonferencia (UNFCCC COP15) eredményei alapján a CEEweb az év elején
kialakította álláspontját az ökoszisztémák szerepéhez kapcsolódó éghajlati tárgyalások befolyásolására,
amelyet az uniós és nemzeti döntéshozók között, valamint a médián keresztül a közvélemény felé
terjesztett. Decemberben, a soron következő klímakonferencia (UNFCCC COP16, Cancun, Mexico) után
szintén elemezte annak eredményeit természetvédelmi és fenntarthatósági szempontból, álláspontját
szakmai csatornákon és a sajtón keresztül juttatta el az érintettekhez.
A CEEweb az érdekelt felek bevonásával szemináriumot szervezett három magyarországi kistérségben az
az ökoszisztémákra alapozott alkalmazkodásról az éghajlatváltozáshoz, amelyen a résztvevők

megvitatták az éghajlatbarát földhasználat és területi tervezés lehetőségeit. Az éghajlatbarát
földhasználatról összefoglaló tanulmány is készült.
Ezen kívül a hálózat kapacitásainak fejlesztése érdekében júliusban CEEweb Akadémia zajlott az
éghajlatváltozás és biológiai sokféleség témakörében, amelyen 22 szervezetből 29 fő vett részt.
Érintetlen területek Európában
A CEEweb csatlakozott az európai civil szervezetek által létrehozott munkacsoporthoz, amely az
érintetlen területekkel foglalkozik (Wilderness Working Group), és megbeszélésein képviselte
földhasználattal kapcsolatos nézeteit. November 18-án, közvetlenül a érintetlen területekkel és
helyreállításukkal foglalkozó Uniós Elnökségi Konferencia után a CEEweb egy találkozót szervezett
Brüsszelben közép-kelet-európai civil szervezetek és más érdekeltek részvételével. E találkozón a
réstvevők megfogalmazták a regionális szervezetek szerepét a folyamatban .
Természeti erőforrások és biológiai sokféleség
A CEEweb 2010 novemberében műhelymunkát szervezett Vácott a természeti erőforrások használata és
a biológiai sokféleség hanyatlása közötti összefüggésekről, amelyen 55-en vettek részt európai
szervezetek képviseletében. A rendezvény eredményeképpen egy európai szintű koalíció alakult, amely
az erőforrások használatának korlátozását tűzte ki célul. A koalíció nyilatkozatához decemberig 32
szervezet csatlakozott, azt a CEEweb a Környezetvédelmi Tanács tagjainak is eljuttatta.
Felkészülés a magyar EU elnökségre
A CEEweb összegyűjtötte azon természetvédelemmel foglalkozó civil szervezeteket, akik részt kívánnak
venni a magyar EU elnökség biodiverzitást érintő politikáinak befolyásolásában. Az érdeklődőket
havonta tájékoztatta a legfontosabb releváns folyamatokról. Emellett a CEEweb elkészítette
természetvédelmi ajánlásait a magyar EU elnökség számára, amelyet közvetített a döntéshozók felé.
Együttműködés uniós intézményekkel
A CEEweb számos területen együttműködött az Európai Bizottsággal hivatalos konzultációk, bilaterális
találkozók és írott ajánlások révén. Az Európai Parlamenttel való együttműködés elmélyítése érdekében
felvette a kapcsolatot a 22 magyar európai parlamenti képviselő irodájával, közülük héttel személyes
konzultációt folytatott a lehetséges együttműködésről a természetvédelmet érintő kérdésekben. Emellett
eljuttatta ajánlásainkat a minisztereket tömörítő Tanácsnak is.
Zöld-szociális együttműködés Magyarországon
A szociális és környezetvédő civil szervezetek együttműködési mintaprojektje 2010-ben is folytatódott
Magyarországon. Ennek keretében négy szakmaközi munkacsoport találkozó és a záró konferencia
került megrendezésre. A projekt során született kiadvány a környezetvédelmi problémák és társadalmi
kihívások közös okaira és azok együttes kezelésének szükségességére hívja fel a figyelmet számos
konkrét megoldási javaslat és előremutató ökoszociális kezdeményezés bemutatásával. A projekt
eredményeiről a partnerek tájékoztatták a releváns döntéshozókat.
CITES Munkacsoport
Vadon élő fajok kereskedelmének figyelése
2010-ben a CITES Munkacsoport folytatta a CITES listás fajok internetkereskedelmének figyelését a
közép-kelet-európai országokban a 2008-ban kifejlesztett módszer alapján. Az eredményeket átadta az
európai döntéshozóknak és eljuttatta a CITES Aláíró Felek 15. konferenciájára (CITES COP15).
2010 októberében a CEEweb műhelymunkát szervezett a CITES listás fajok felismeréséről, amely
lehetőséget teremtett a legjobb gyakorlatok és tanulságok kicserélésére is a munkacsoport tagjai között.
Emellett a résztvevők kidolgoztak egy tervet a Vadonélő Növényi-és Állatfajok Kereskedelmével
foglalkozó EU Bizottságnál megvalósítandó sikeres lobbizáshoz.
A Munkacsoport szerepe a CITES Aláíró Felek 15. konferenciáján
A CITES munkacsoport a legjobb döntések érdekében lobbizott a márciusi CITES COP15 találkozón,
különös tekintettel a közép-kelet-európai régió biológiai sokféleségére kiható döntésekre. Emellett
terjesztette az újonnan kiadott e-CEETES tájékoztató füzetet a közép-kelet-európai régió veszélyeztetett
fajainak elektronikus kereskedelmének veszélyeiről.
Natura 2000 Munkacsoport

A Natura 2000 megvalósításának elősegítése
A CEEweb 2010-ben is elősegítette a Natura 2000 megvalósítását a közép-kelet-európai országokban és
a régiós tapasztalatokat eljuttatta a különböző uniós fórumokra. Összegyűjtött és egységes módszer
alapján elemezett több mint 30, a Natura 2000-et érintő jogsértési esetet az új tagállamokban, valamint
országos szintű adatlapokon áttekintést nyújtott hat közép-kelet-európai országban a megvalósításról. A
munkacsoport-tagok ún. nemzeti referencia dokumentumokat is gyűjtöttek az új tagországokból,
amelyek segítik a Natura 2000 megvalósítását.
A munkacsoport tíz országból 22 résztvevővel szemináriumot szervezett Bled-ben, Szlovéniában, hogy a
régió civil szervezetei megoszthassák az Élőhelyvédelmi Irányelv kompenzációs intézkedésekről szóló
előírásához kapcsolódó legújabb jó gyakorlatokat és tapasztalatokat. A CEEweb rendszeresen részt vett
az EB Natura 2000 Menedzsment Munkacsoport, az EB Biológiai Sokféleség és Természet Koordinációs
Csoport, az Európai Élőhelyvédelmi Fórum és az Európai Környezetvédelmi Iroda ülésein.
Katonai területek Közép-Kelet-Európában
A CEEweb folytatta az adatgyűjtést Közép-Kelet-Európában az európai és nemzeti szinten védett
biodiverzitással kapcsolatban a katonai területeken. Az adatokat Magyarország és Litvánia is feltöltötte
az online adatbázisba (www.naturstiftung.de/osteuropa_test/start.php).
Vidékfejlesztési Munkacsoport
Mezőgazdasági termékek közvetlen kereskedelme
A közvetlen kereskedelem előnyeinek tudatosításával és a vonatkozó szabályozás egyszerűsítésének
gyakorlati példáit bemutatva a CEEweb elősegítette a hasonló kezdeményezéseket a közép-kelet-európai
országokban. A projektpartnerek (Magyarországról, Romániából, Bulgáriából és Észtországból)
felmérték országaikban a vonatkozó jogi szabályozásokat és javaslatokat tettek egyszerűsítésükre. A
közvetlen kereskedelem környezeti és társadalmi-gazdasági előnyeiről a CEEweb egy tájékoztató füzetet
készített, amit angol, román, bolgár és észt nyelven terjesztett.
Uniós mezőgazdasági előírások
A CEEweb megvizsgálta, hogyan működik a közép-kelet-európai országokban a jó mezőgazdasági és
környezeti állapot (GAEC) és a kölcsönös megfeleltetés (cross-compliance) szabályozása, valamint
elvégzett egy összehasonlító elemzést. Felmérést és tanulmányt készített a kölcsönös megfeleltetés
alkalmazásáról az Élőhelyvédelmi és Madárvédelmi Irányelvek tekintetében a magyar, osztrák, lengyel,
román és szlovén követelmények alapján. Az eredményeket az érintettek és az EU döntéshozói között
terjesztette.
Tapasztalatok megosztása a (potenciális) jelölt országokkal
A CEEweb két műhelymunkát szervezett délkelet-európai civil szervezetek részére Romániában és
Szerbiában. Ezzel a vidékfejlesztésben és az agrárkörnyezet menedzsment terén gyűjtött uniós
tapasztalatokat kívántuk megosztani a délkelet-európai szervezetekkel uniós közép-kelet-európai civil
szervezetek bevonása álta. A CEEweb ezen a műhelymunkákat a „képezd az oktatót” módszer szerint
szervezte.
2013 utáni Közös Agrárpolitika (KAP)
A 2013 utáni KAP-hoz készített írásos javaslataival és mint a Bizottság témában szervezett
konferenciájának résztvevője a CEEweb bekapcsolódott a Cioloş Mezőgazdasági Biztos által a KAP
jövőjéről indított vitába. A Vidékfejlesztési Munkacsoport 2010-ben két találkozót szervezett a KAP
„zöldebbé tétele” érdekében.
Fenntartható Turizmus Munkacsoport
A Fenntartható Turizmus Munkacsoport szeptemberben a lengyelországi Kroscsenko-ban tartotta
ülését. A találkozó során a résztvevők összeállították ajánlásaik listáját azokhoz az indikátorokhoz,
amelyeket az Európai Bizottság Vállalkozási Főigazgatóságának Turizmus Fenntarthatósági Csoportja
készített. Az EB Csoportban a CEEweb tagként is részt vesz.
A Mcs folytatta munkáját a Kárpátok Egyezmény Fenntartható Turizmus Munkacsoportjában is, amely
az Egyezményt Aláíró Felek 3. konferenciájára véglegesíti a turizmus jegyzőkönyvet és a turizmus
stratégiát.
Szakpolitikai Munkacsoport
A CEEweb Szakpolitikai Munkacsoportja áprilisban tartotta ötödik találkozóját, ahol álláspontokat
vitatott meg többek között az erőforrások használatának limitálásáról, az ökológiai lábnyomról, az EU
2010 utáni Biológiai Sokféleség Stratégiájáról, a földhasználatról és zöld infrastruktúráról, a „jólét”és
„fejlődés” fogalmak újradefiniálásáról, valamint a szociális szektorral való együttműködésről. A
találkozón hét szervezettől 12 fő vett részt.

A tudatosság növelése a biológiai sokféleségről
Pán-európai Biológiai Sokféleség Piknik
Ezen kezdeményezés a 2007-es belgrádi konferencián indult a CEEweb javaslatára azzal a céllal, hogy
növelje a biológiai sokféleség politikai és köztudatba kerülését. 2010-ben már harmadik éve zajlottak
biológiai sokféleség piknikek, ezúttal a CEEweb koordinációjában Boszniában és Hercegovinában,
Grúziában, Makedóniában, Portugáliában és Romániában rendeztek ilyen eseményeket CEEweb tagok
és partnerek. A piknikeken a különféle ágazatok képviselői előadásokat hallgattak meg a biológiai
sokféleség fontosságáról és szerepéről, informális eszmecseréket folytattak megőrzésének módjairól és a
szabadban élvezték a helyi, főleg bioételekből álló ebédet.
Szakmai képzés, hálózatépítés és kommunikáció
Szakmai képzések és szervezetfejlesztés
Az éghajlatváltozással és a biológiai sokféleséggel, a CITES-szel, Natura 2000-rel és vidékfejlesztéssel
kapcsolatos tematikus szakmai képzéseken kívül a hálózat tagjai és a központi iroda egy egynapos „Új
média ismeretek”című képzésen vett részt. Emellett a központi iroda munkatársai egy egynapos
pénzügyi intelligencia és egy hatnapos szervezetfejlesztő képzésben is részesültek. Továbbá a központi
irodán belül és a CEEweb által rendezett eseményeken folytatódott a visszajelzés és értékelés
módszerének alkalmazása.
Hálózatépítés
A Központi Iroda 12 tagszervezethez látogatott el, hogy képzéseket tartson a CEEweb szakpolitikájáról és
a civil szervezeti proaktivitásról. Emellett novemberben a tagok részt vettek a háromnapos éves
közgyűlésen.
Szakmai gyakornoki program
A szakmai gyakornoki program 2010-ben is folytatódott. A Központi Iroda munkáját nyáron két, a
Harvard Egyetemről érkezett gyakornok támogatta a pán-európai biodiverzitás politikák és a
kommunikáció területén. Ősszel és télen két másik gyakornok és két önkéntes segítette az iroda
munkáját.
Kommunikáció
A CEEweb levelezőlistáin, hírlevelében és weboldalán (www.ceeweb.org) keresztül naprakész
információt nyújtott az uniós és a nemzeti szakpolitikai fejleményekről tagjai számára. A 2008-2009-ről
készített kétéves jelentés a hálózat eredményeit mutatja be. A közvélemény tájékoztatására
sajtóközleményeket
bocsátott
ki,
elkészítette
és
működtette
a
CEEweb
blogot
(http://ceeweb.blogspot.com/) és elindította oldalait a Twitter és Facebook közösségi portálokon.

A CEEweb a Biológiai Sokféleségért a közép-kelet-európai régióban tevékenykedő
természetvédő civil szervezetek nemzetközi hálózata. Küldetésünk a biológiai
sokféleség megőrzése a fenntartható fejlődés elősegítésén keresztül.

