Central & East European Working Group
for the Enhancement of Biodiversity

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A CEEWEB egyesület programjainak 2005. évi legfontosabb eredményei

1. Aktív részvétel a hazai és a nemzetközi környezetpolitika formálásában
A 2005-es esztendő során tevőlegesen vettünk részt a WWF Duna – Kárpátok programirodája
képviseletével
közösen
irányított
Kárpátok
Egyezmény
véglegesítését
célzó
munkafolyamatban. Ezen tevékenység során a CEEWEB rendszeresen részt vett a CERI
(Kárpátokban tevékenykedő civil szervezetek hálózata) gyűlésein, megbeszélésein, tagja a
CERI vezetőségének és előadóként vett részt a CERI 2005-ös közgyűlésén is ( 2005.
szeptember 24-26).
A CEEWEB a 2005-ös évben két alkalommal (2005. március 16-17, szeptember 16.) részt vett
megfigyelőként a PEBLDS (Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy)
találkozóin a szervezet munkatervének kifejlesztése és annak teljesítése kapcsán.
A CEEWEB az ANPED (About the Northern Alliance for Sustainability) éves közgyűlésén
bemutatkozó, illetve tájékoztató jellegű részvételének eredményeképpen megszületett a két
szervezet együttműködését tárgyaló memorandum terve, amely 2005 decemberében a két
szervezet képviselője által aláírásra került.
Márciusban szervezetünk egy képzési progamban vett részt előadóként, amely a törökországi
civil szervezeteket kívánta felkészíteni az EU-s csatlakozás várható hatásaira, illetőleg
gyakorlati tapasztalatokon kerszetül mutatta be, hogy milyen fontos szerepet játszhatnak a
civilek a csatlakozási folyamat során.
2. Természetvédelem
A CEEWEB egyik legfontosabb partnerszervezete az Európai Környezetvédelmi Iroda
(European Environmental Bureau). Az együttműködés keretében mind mezőgazdasággal, mind
a biodiverzitással foglalkozó munkacsoportjaiban képviseltette magát szervezetünk
Brüsszelben, az év során összesen 3 alkalommal.
Szervezetünk 2005. szeptemberében meghívott előadóként részt vett az „European Nature
Conference”-en.
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3. A környezetvédő mozgalom tevékenységének támogatása
A 2005. év során a CEEWEB tevékenyen részt vett az Európai Élőhely Fórum (European
Habitats Forum) munkájában, valamint képviseltette magát annak rendszeres találkozóin (az év
során két alkalommal). Az EHF 2004. októberi döntése alapján a CEEWEB irodája az EHF
biográfiai szemináriumaihoz tartozó titkárságként is működik. Ennek megfelelően a CEEWEB
a az újonnan csatlakozott 10 EU tagállam természetvédő non-profit szervezeteinek a Natura
2000 területek kijelöléséhez kapcsolódó tevékenységét is koordinálja.
Magyarországon 2005-ben a CEEWEB jelentős szerepet töltött be a magyar Natura 2000
Munkacsoport tevékenységében, egyebek között többször szervezte meg, biztosított helyszínt a
találkozókhoz:
-

A CEEWEB koordinálta a civil részvételt a Pannon Biogeográfiai
Szemináriumon, 2005. szeptember 26-27-én. A szemináriumon a pannóniai
régióba tartozó Natura 2000 területek Európai Bizottság általi elfogadása történt
meg. A civil felkészülés hatékonyabbá tétele érdekében a CEEWEB a
szemináriumot megelőzően két előkészítő találkozót is szervezett, amelyen a
résztvevő országok civil képviselői szakmai egyeztetést tartottak és közös
stratégiát dolgoztak ki.

-

A CEEWEB kerekasztal- beszélgetést szervezett az EU Madárvédelmi
Irányelvének (79/409/EEC) és Élőhelyvédelmi Irányelvének (92/43/EEC)
magyarországi jogharmonizációjáról. A beszélgetésen részt vettek a téma fontos
magyarországi szakértői és felelősei. A találkozó közvetlen célja a civil
szervezetek informálásában és az európai uniós érdekérvényesítés folyamataiban
résztvevő, illetve koordináló szerepet betöltő Natura 2000 civil munkacsoport
tájékoztatása volt az említett irányelvekkel kapcsolatos jogharmonizáció eddigi
eredményeiről és a jövőben tervezett tevékenységekről.

-

A természetvédő szervezetek XVI. Országos Találkozóján a CEEWEB a Natura
2000 Munkacsoport tagjaival közösen Natura 2000 szekcióülést szervezett,
amelyen a tevékenységek bemutatása mellett meghívott szakértőkkel nyílt
lehetőség beszélgetés folytatására az aktuális hazai kérdésekről.

-

A CEEWEB lobbi-levelet küldött az Európai Parlament összes magyar
képviselőjének, „Veszélyben a fenntartható gazdálkodás és a természetvédelem
az EU 2007-2013-as költségvetési időszakában” címmel. A levél célja a
döntéshozók figyelmének felhívása arra, hogy az elkövetkező időszak döntései
kritikus fontosságúak Európa és Magyarország természeti öröksége
szempontjából, hiszen az Európai Unió 2007-2013 közötti költségvetési
időszakra vonatkozó kerettervében a fenntartható gazdálkodás támogatására
fordítható forrás nagymértékben csökkenhet.

2005 februárjában megszerveztük az első „CEEWEB Akadémiát” Gömörszőlősön, amely a
fenntartható fejlődéssel illetőleg a Biológiai Sokféleség Egyezménnyel foglalkozott.
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2005. szeptember 13-15. között- a Nimfea egyesülettel együttműködésben- megszerveztük a
harmadik természetvédelmi szemináriumot „Turizmus és természetvédelem” címen. Az
esemény három napja alatt bemutatásra került a turizmus és a természetvédelem kapcsolata. A
meghívott előadók felhívták a résztvevők figyelmét a turizmus veszélyeire, majd a jelenlevők
láthattak pozitív példákat és fejlesztéseket, hallhattak az idegenforgalmi terhelhetőség
alkalmazásáról a mindennapi turizmusfejlesztésben. A meghívottak (35 fő) köre a turizmussal,
általában idegenforgalommal, ökoturizmus-fejlesztéssel foglalkozó szakemberek voltak, így
nemzeti parki munkatársak, civil szervezetek képviselői, vidékfejlesztési irodai munkatársak,
kormányzati idegenforgalom-fejlesztéssel foglalkozó intézmények, szervezetek képviselői. Az
előadók között szerepeltek az ökoturizmussal foglalkozó szakemberek, az idegenforgalmat
mint természeti erőforrásokat veszélyeztető tényezőt ismerő szakértők, és az idegenforgalmat
mint ésszerűen alkalmazható vidékfejlesztési eszközt ismerő szakemberek.
2005 szeptemberében más szervezetekkel közösen egy konferenciát szerveztünk „Az EU
Közös Agrárpolitikája és a 2007-2013 közötti programozási időszak - Lehetőségek és korlátok
a hazai civil szervezetek előtt” címmel. A rendezvény 74 résztvevője között civilek, Nemzeti
Park Igazgatóságok, tárcák, szakmai szervezetek is megjelentek, és képet kaphattak az EU
KAP II. pillérének aktuális kérdéseiről, hazánk kormányzati álláspontjáról és az irányelvek
magyarországi végrehajtásáról.
A találkozóra két kiadvánnyal is készültünk, melyek témája aktuális vidékfejlesztési kérdéseket
ölel fel:
•

Az egyik kiadványunk „A vidékfejlesztés európai jelene és jövője” címmel jelent meg
és kitér a várható változásokra az uniós vidékfejlesztési szabályozási rendszerben, és
ezek valószínű következményeire. A kiadvány célja, hogy lényegre törően összefoglalja
a 2007-2013 időszakra vonatkozó vidékfejlesztési támogatások alapját képező európai
uniós szabályozás legfőbb pontjait és ismertesse várható hatásait. Külön fejezet
foglalkozik az új időszakra vonatkozó változásokkal, valamint az újonnan csatlakozott
tagállamok számára rendelkezésre álló speciális lehetőségekkel.

•

A másik kiadvány az előbbiben részletesen taglalt tengelyek közül kiemeli a
negyediket, a LEADER-t. Ezen tájékoztató füzet célja, hogy átfogó képet adjon az
Európai Unió egyik legsikeresebb vidékfejlesztési programjáról, a LEADER-ről. A
kiadvány első fejezetében általános információkat találnak a programról. A bevezetést a
jelenlegi (2000-2006) és következő (2007-2013) tervezési időszakra vonatkozó
szabályozás ismertetése követi. Ezután a magyar tapasztalatok kritikai elemzését
találják, majd - szemléltetésképpen - gyakorlati példákat, megvalósult projekteket,
külföldi esettanulmányokat mutatunk be.

2005-ben két alkalommal májusban és novemberben képviseltettük magunkat az Európai
Környezetvédelmi Iroda (EEB) agrár munkacsoportjának találkozóján. Ezzel az eseménnyel
összekötve, az EEB Mezőgazdasági munkacsoportján keresztül civil képviselőként részt
vettünk az Európai Bizottság Agrárgazdasági Főigazgatósága által szervezett állandó
Tanácsadó Bizottság (Agrárgazdasági és Környezetvédelmi Tanácsadó Bizottság) ülésén.
2005 tavaszán elindítottunk egy 2 évesre tervezett projektet Erdélyben, amely egy 5 faluból alló
közösség fenntartható fejlődését célozza szolgálni harmóniában a Kárpátok Egyezmény
célkitűzéseivel.
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4. Környezetvédelmi kommunikáció
Az elmúlt időszakhoz hasonlóan, 2005-ben is a rendszeresen megjelenő, újratervezett
hírlevélben informáltuk tagszervezeteinket a hálózatot érintő legfontosabb eseményekről,
programokról.
A pontosabb és színvonalasabb tájékoztatás érdekében megújult szervezetünk honlapja
(www.ceeweb.org), melyet állandóan frissített tartalma tesz hasznos információforrássá.
A 2005-ös év során a költségvetési forrásokból kapott támogatások terhére- az előzőekben
említetteken kívül az alábbi kiadványokat jelentettünk meg és tettünk hozzáférhetővé az
érdeklődők számára:

•
•

Natura 2000 civil szemmel- Áttekintés a Natura 2000 munkacsoport eddigi munkájáról
A környezetvédő címkétől a környezetvédő márkanévig

A Biodiverzitás Világnap alkalmából hosszabb rádióinterjút adunk az országos médiának.
A tagszervezetek tevékenységének összehangolására munkacsoport találkozókra került sor,
illetőleg az éves rendes közgyűlés is megrendezésre került (2005 november 14-15).

Krolopp András
CEEWEB
Főtitkár
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