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 “A fenntartható fejlődésnek globális célként kellene megjelennie” – a Brundtland Bizottság 
 

A fenntartható fejlődés globális célkitűzés. Az Európai Unió kulcsszerepet játszik a fenntartható fejlődés 
megvalósításában Európában és Európán kívül is. Ezt a felelősséget felismerve az EU az ENSZ 1992-es Riói 
nyilatkozatának más aláíróival együtt kötelezettséget vállalt, hogy a 2002-es johannesburgi Fenntartható 
Fejlődés Világtalálkozóra fenntartható fejlődés stratégiát készít.  

– Az EU Fenntartható Fejlődés Stratégiáját 2001-ben a Göteburgi Európai Tanácsülésen fogadták el, mivel 
a fenntartható fejlődés az EU átfogó célja. 

–2002-ben a Tanács és az Európai Parlament elfogadta a 6. Környezetvédelmi Akcióprogramot, a 
Fenntartható Fejlődés Stratégia környezeti céljainak elérésére szolgáló legfőbb eszközt. 

– Nemzetközi szinten a 2002-ben, Johannesburgban rendezett második Fenntartható Fejlődés 
Világtalálkozó adott újabb lendületet a fenntartható fejlődésnek 10 évvel a riói csúcs után. 

– Nemzeti szinten 2001 előtt csak néhány EU-tagállam rendelkezett nemzeti fenntartható fejlődés 
stratégiával. Mára a tagállamok és a csatlakozó országok többségének van fenntartható fejlődés stratégiája, 
összhangban a johannesburgi megvalósítási tervben szereplő 2005-ös célkitűzéssel. 

– Európában számos közigazgatási intézmény foglalkozik a Helyi és Regionális Agenda 21, azaz a 
fenntarthat fejlődés helyi szintű tervének kidolgozásával. 

– 2004 májusában a tíz csatlakozó tagállam egyedi környezeti értékekkel is bővítette az Európai Uniót, többek 
között gazdag biodiverzitásával és hatalmas természetközeli területekkel. 

– Az Európai Bizottság 2000-ben Lisszabonban tartott találkozóján új stratégiai célt fogadott el az EU számára: 
a foglalkoztatottság, a gazdasági reform és a társadalmi kohézió megerősítése a tudásalapú gazdaság 
kialakításának részeként. 

Az EU Fenntartható Fejlődés Stratégiájának 2001-es elfogadása óta az EU környezetpolitikája új összefüggésbe 
került. Az új kihívások szükségszerűvé teszik a stratégia felülvizsgálatát és új irányvonalak kialakítását. Különös 
hangsúlyt kell kapnia a környezetpolitikát alátámasztó interszektorális céloknak, így a környezeti szempontok 
más szakpolitikákba való integrálásának, az információáramlásnak és a megvalósításnak.  

 
1. nap, 2004. december 13., hétfő 
 
18:00 Érkezés A résztvevők érkezése 

19:00 Vacsora  

20:00 Esti beszélgetés  

 
 
2. nap, 2004. december 14., kedd 
 
9.00 Trendek és prioritások az Európai Unióban 

Az EU Fenntartható Fejlődés Stratégiája 
- A Lisszaboni folyamat: a legversenyképesebb gazdaság 
2010-ig 
- A Cardiffi Folyamat: a környezeti szempontok 
integrációja a szakpolitikákba 
- Pénzügyi perspektíva, támogatási, fejlesztési prioritások 
- Környezeti és társadalmi vonatkozások, szinergiák és 
ellentmondások 
Alapelvek, prioritások, összefüggések és integráció 
- A Stratégia felülvizsgálata, az EEB konferenciájának 
eredményei az EU Fenntartható Fejlődés Stratégiájával 
kapcsolatban 
- Kritikai elemzés 
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11.00 Kávészünet  

11:30 Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terve 
Európa Terv I. 
Európa Terv II. 
 

- Stratégia, Operatív Programok 
- Prioritások, horizontális elvek, megvalósítás 
- Kritikai elemzés 
- A Nemzeti Fejlesztési Terv fenntarthatósági elemzése  
- Az Európa Terv koncepciójának ismertetése 
- A helyzetfeltárásra vonatkozó elképzelések ismertetése 
és elemzése a fenntarthatóság szempontjából 

13:00  Ebédszünet és séta a faluban - Gömörszőlős – fenntartható falumodell 
- Az alapelvek gyakorlati megvalósulása – tapasztalatok, 
tanulságok 

15:00  Közös gondolkodás - Bevezetés 
- Egyéni tapasztalatok, elképzelések a fenntarthatósággal 
kapcsolatban 
 

16.15 Kávészünet  

17:00 Közös gondolkodás - A fenntarthatóság alapjai 
A fenntarthatóság fogalma és megértése 

 
19.00 Vacsora  

 
 
3. nap, 2004. december 15., szerda 
 
9.00 Közös gondolkodás - A fenntarthatóság feltételei I.  

Rendszerszemlélet 
A fenntarthatóság strukturális megközelítése 

 
11:00 Kávészünet  

11.30 Közös gondolkodás A fenntarthatóság feltételei II. 
Szociális igazságosság 
Környezetminőség biztosítása 

12:30 Ebéd  

13:30 Magyarország Fenntartható Fejlődés 
Stratégiája 
 

- A stratégia előkészítése 
- Jó példák, tanulságok  
- A civil együttműködés és közös szerepvállalás 
lehetséges területei  
- Tapasztalatcsere a jövőben 
 

16:00 Értékelés - A program értékelése, javaslatok 
 

17:30 
Összefoglalás 

- A műhelymunka összefoglalása és zárása 
 

18:30 Vacsora  
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Kuruclesi út 11/A, H-1021 Budapest 

Tel: +36 1 398 01 35, Fax: +36 1 398 01 36 
 E-mail: ceeweb@ceeweb.org   Web: www.ceeweb.org 

A CEEWEB (Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért) Közép- és Kelet-Európában természetvédelemmel foglalkozó civil 
szervezetek nemzetközi hálózata. Az 1993 májusában, Magyarországon alakult szervezet többtucat taggal rendelkezik a régióban, székhelye Miskolcon található. 

Együttműködő partnerei egész Európában a természet értékeinek és Közép-Kelet- Európa gazdag biodiverzitásának megőrzésén dolgoznak. A szervezet 
elsődleges célkitűzése a riói Biológiai Sokféleség Egyezménnyel kapcsolatos feladatok végrehajtása, valamint a természet és a biodiverzitás védelmének 


