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A CEEweb küldetése a biológiai sokféleség megőrzése a fenntartható fejlődés elősegítésén
keresztül. 1994-ben került bejegyzésre, mára 17 országból 82 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
Munkacsoportokban (Mcs): CITES, Natura 2000, Vidékfejlesztés és Fenntartható Turizmus. A
2007-es Közgyűlésen a tagok határoztak egy horizontális szakpolitikai Mcs megalakításáról is.
Emellett a hálózat megváltoztatta a nevét a „CEEweb a Biológiai Sokféleségért” elnevezésre. A
hálózat munkáját egy háromtagú elnökség, valamint a három tagból és a Mcs-ok elnökeiből 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
2007 legfontosabb eredményei
A CEEweb tevékenységei elsősorban a természetvédelmi szempontok integrálását és fokozottabb
figyelembevételét célozták meg a politikaformálásban és döntéshozatalban főként uniós szinten,
valamint regionális és nemzeti szinteken, és pilótaprojektek keretein belül helyi szinten is. A
kapacitásépítésen keresztül erősebb civil társadalmat célozunk meg a régióban.
Pán-európai politikák befolyásolása
A CEEweb társszervezője volt a civil-miniszteriális kerekasztal megszervezésének az ECO Forum
nevű civil koalíció képviseletében, amely a „Környezetet Európának” folyamat kereteiben zajlott a
Belgrádi Konferencián októberben. Emellett társszervezői voltunk egy fogyasztásról, termelésről
és a biológiai sokféleségről szóló civil előkonferenciának is. Háttéranyagokat, egy kiadványt,
szóróanyagokat, posztereket és egyéb figyelemfelkeltő anyagokat készítettünk, illetve
kidolgozásukat koordináltuk. A CEEweb által kezdeményezett Pán-Európai Biodiverzitás Piknik,
egy nemzetközi tudatformálást célzó kezdeményezés is Belgrádban indult el. Emellett a CEEweb
aktívan részt vett a Pán-Európai Biológiai és Tájképi Sokféleség Stratégia reformjában 2007-ben.
Natura 2000
Tagjaink továbbra is aktívan együttműködtek a Natura 2000 Mcs keretein belül különböző
témákban. A CEEweb képviselte a regionális érdekeket Natura 2000-hez kapcsolódóan uniós
intézmények felé, brüsszeli szervezetek, koalíciók keretein belül és nemzetközi konferenciákon,
műhelymunkákon.
A Natura 2000 területek kijelölése
A CEEweb továbbra is koordinálja a a civil szervezetek részvételét az új tagországok Natura 2000
területeinek kijelölésében, e célból áprilisban előkészítő találkozót szerveztünk romániai civil
szervezetek részére. A kijelölési folyamatról szóló frissített kiadványt román nyelvre fordítva
juttattuk el a civil szervezetekhez. Lengyelországban a CEEweb a területkijelöléseknél szakértői
munka biztosításával (árnyékjelentés) járult hozzá a folyamat elősegítéséhez.
A Natura 2000 területek monitorozása
Nyomon követtük a Közép– és Kelet Európa országainak nemzeti szintű monitorozási jelentéseit.
Elkészítettük az Európai Élőhely Fórum erről szóló jelentésének rövidített magyar változatát, és
biodiverzitás-monitorozással foglalkozó magyar civil szervezetek és szakértők között terjesztettük.

A Natura 2000 hálózat és az uniós bővítés
Natura 2000 szemináriumot szerveztünk a csatlakozó országok civil szervezetei részére azon
célból, hogy felmérjük a (potenciálisan) jelölt országok helyzetét, és megosszuk az új tagországok
Natura 2000 hálózatra vonatkozó tapasztalatait. Kiadványunk a „Tanulságok - Natura 2000 civil
szemmel” címmel az EU-10-ek civil szervezeteinek e témában szerzett tapasztalatait összegzi.
A Natura 2000 hálózat kommunikációja
Olyan esettanulmányokat gyűjtöttünk össze, amelyek a Natura 2000, az ökoszisztéma
szolgáltatások és a vidékfejlesztés összekapcsolódását hangsúlyozzák. 10 nyelvre lefordítva
terjesztettük a digitális kiadványt közép- és kelet-európai önkormányzatok között.
Közép-és Kelet-európai Katonai Gyakorlóterületek program
Az új program 2006 végén indult, az első találkozót áprilisban rendeztük érdeklődő civil
szervezetek részére. Biodiverzitással kapcsolatos információk gyűjtésébe kezdtünk a katonai
gyakorlóterületeken, és párhuzamosan elkezdtük a négy Visegrádi ország helyzetéről szóló
alaptanulmány elkészítését. Megtörtént az első kapcsolatfelvétel a környezetvédelmi és
honvédelmi minisztériumok között nemzeti szinten. Stratégiai, hosszú távú együttműködésbe
kezdtünk a témában a német David Alapítvánnyal, adatgyűjtésre, jövőbeni projektterületek
meghatározására, és az elkövetkezendő években létrehozandó mintaprojektekre koncentrálva.
CITES Munkacsoport
A CITES Munkacsoport májusban fejezte be a CITES (Washingtoni Egyezmény) végrehajtásának
regionális jelentését. A jelentés két fő részből tevődik össze, az egyik az állat-és növényfajok
internetes kereskedelmével foglalkozik a közép-és kelet-európai régió hét országát lefedve, a
másik a legális és illegális kiskereskedelemmel hat közép-és kelet-európai országban. A jelentést a
CITES 14. Részes Felek Konferenciáján (COP) mutattuk be.
Részvétel a CITES 14. Részes Felek Konferenciáján
A CITES Munkacsoport júniusban részt vett a Hágában megrendezett CITES 14. Részes Felek
Konferenciáján. Első alkalommal készítettük el saját lobbi anyagunkat, amely segített céljaink
elérésében mindhárom meghatározott fontos témakörben. Az esemény nagymértékben
hozzájárult a CITES MCS tagjai tudásának növeléséhez és képességeinek fejlesztéséhez is.
Vidékfejlesztési mintaprojekt a Kárpátok Ökorégióban
A mintaprojekt 2007-ben is folytatódott az egyik tagszervezetünkkel, a Milvus Csoporttal
együttműködésben a helyi közösség és szakértők által 2006-ban kidolgozott fejlesztési terv
alapján. 2007 legfőbb eredményei voltak egy erdei iskola elindítása, valamint egy hagyományos
gazdaság és extenzív gyümölcsös kialakítása. Helyi termékekhez márkanév bevezetését is
kezdeményeztük, és a főként a helyiek által írt helyi újság négy számát jelentettük meg 2007-ben.
Turizmus a Kárpátok Egyezmény égisze alatt
A regionális Kárpátok Projekten belül a CEEweb konzultációkat szervezett a Kárpátok civil
szervezetei és kormányzati képviselők részvételével, hogy elősegítse a Kárpátok Egyezmény
turizmus jegyzőkönyvének és stratégiájának megalkotását, mely előbbinek elkészült az első
tervezete.
A civil együttműködés elősegítése a fenntartható turizmus területén
2007-ben három tematikus műhelymunkával összekötött Munkacsoport találkozót rendeztünk
közép- és kelet-európai civil szervezetek számára; „Érdekeltek bevonása/ részvételi
turizmusfejlesztés”, majd „Civil részvétel a döntéshozatalban: képviselet és kampánymunka” és
„Stratégiai turizmusfejlesztés” témákban.
A CBD Turizmus és Biodiverzitás Útmutató megvalósításának jó példái
Útjára indítottuk a „Joining the dots” című projektet. A projekt fő célja a nemzetközi Turizmus és
Biodiverzitás Útmutató megvalósításának elősegítése civil szervezetek számára szervezett
tréningekkel, turizmusfejlesztési mintaprojektekkel három közép-és kelet-európai helyszínen és
egy kézikönyv elkészítésével, mely civil szervezetek részére ad segítséget az Útmutató
használatához. A három műhelymunkán kívül tagjaink felmérték a projektben részt vevő három
helyszínben rejlő turisztikai lehetőségeket (Djerdap Nemzeti Park, Szerbia, Strandja N.Park,
Bulgária és Trascau Hegység, Románia).

Európai Fenntartható Turizmus Agenda
A CEEweb hálózat tagjait informáltuk az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és Ipari
Főbiztosságának az Európai Fenntartható Turizmus Agendával kapcsolatos tevékenységéről; a
CEEweb Fenntartható Turizmus MCS álláspontját elkészítettük és képviseltük a Főbiztosság által
szervezett konzultációk során. A CEEweb képviselője részt vett a Főbiztosság Turizmus
Fenntarthatósági Csoportjának megbeszélésén.
Üzlet és Biodiverzitás
A CEEweb kidolgozta a Portugál EU Elnökség „Üzlet és Biodiverzitás” kezdeményezéséhez
kapcsolódó közép-és kelet-európai civil álláspontot és pozitív európai esettanulmányokat gyűjtött
a témában. A CEEweb álláspontját és az összegyűjtött esettanulmányokat a magas szintű,
novemberben, Portugáliában megrendezett lisszaboni konferencián mutattuk be.
Agrár -környezetvédelmi program Magyarországon
A magyar mintaprojekten belül egy független, hét szakértőből álló tanácsadó bizottság alakult,
amely négy találkozó során szakértői véleményt alakított ki a 2009-ben kezdődő agrárkörnyezetvédelmi intézkedésekről, mely szakértői véleményt becsatornáztuk a hivatalos tervezési
folyamatba.
Képzés a stratégiai környezeti vizsgálatokról
A Magyar Természetvédők Szövetségével közösen tréninget szerveztünk októberben, ahol az SF
Team és a CEEweb hálózat civil szervezetei oszthatták meg a SKV-val és a regionális tervezésben
való részvételükkel kapcsolatos tapasztalataikat.
A vidékfejlesztés finanszírozása az Európai Unióban
Az MTVSZ részvételével szemináriumot rendeztünk a CEEweb novemberi közgyűléséhez
csatlakozva. A szeminárium átfogó képet adott az uniós vidékfejlesztési és mezőgazdasági
támogatási lehetőségekről, valamint a Közös Agrárpolitika jelenlegi reformjáról.
Ösztöndíjprogram
Az ösztöndíjprogram ősszel kezdődött, amely során a CEEweb hálózatból két ösztöndíjas
kapcsolódott be a Központi Iroda munkájába, a Fenntartható Turizmus és a Natura 2000
Munkacsoportokat segítve az év hátralevő részében. Nyáron pedig egy, a CEEweb hálózaton
kívülről érkezett holland gyakornok a Fenntartható Turizmus MCS munkáját támogatta.

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

