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A hagyományos előadás-hozzászólás forma helyett, kötetlen, kerekasztal jellegű beszélgetést
tervezünk. A témák:
- A NABE szerepe a vízgyűjtő-gazdálkodás tervének társadalmasításában: sikerek, kudarcok.
- Ön, kedves résztvevő, miket tart most, 2016-ban, a Balaton nagy vízügyi problémáinak? Közülük melyekről gondolja, hogy 2021-ig megoldják őket?
Szeretettel várjuk!
Fonyód, 2016. április 12.
NABE vgt-munkacsoport

*
Háttérinformációk
Az európai vízgazdálkodási norma, a Víz keretirányelv, az új évezredben új szemlélet és új jogszabályok bevezetésére kötelezte az EU országait. Az irányelv alapvetése, hogy a víz nem szokásos kereskedelmi termék, hanem örökség, amit ennek megfelelően óvni, védeni és kezelni kell. El kell érni, hogy az
európai vizek, a nagyok és a kicsik egyaránt, jó állapotba kerüljenek 2021-ig, de legkésőbb a 2027-ig.
A cél, hogy a vizet és a közpénzeket egyaránt pazarló technokráciát felváltsa a vízmegőrzés, és az
önszabályozó természeti rendszerek helyreállítása. A cél eléréséhez minden EU tagállam terveket, ún.
vízgyűjtő-gazdálkodási terveket készít, hat éves ciklusokra. 2016. március 31-én véglegesítette a kormány a második magyar tervet (VGT-2), amely a 2016-2021 időszakra határozza meg, mi fog történni a
vizeinkkel.

A Víz-keretirányelv különlegessége, hogy tételesen rögzíti a vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez kötődő civil
jogosítványokat, mert az irányelv sikere "a közösségi, a tagállami és a helyi szintű szoros együttműködéstől és összehangolt intézkedésektől, valamint legalább ennyire az információktól, a konzultációktól
és a nyilvánosság - ide értve a vízhasználókat is - bevonásától függ." Ezért a VGT-2 nagy lehetőség az
állampolgárok számára, demokratikus jogaik érvényesítésére. Az irányelv - a vízgyűjtő-tervek sikerének
előmozdítása érdekében - a tervezők és a civilek egyenjogúságának követelményét is megfogalmazza:
"Ahhoz, hogy biztosítható legyen a nyilvánosság részvétele, beleértve a vízhasználókat is, a vízgyűjtőgazdálkodási tervek kialakításában és korszerűsítésében, szükséges biztosítani a megfelelő információkat a tervezett intézkedésekről, és tájékoztatást kell adni azok végrehajtásának előrehaladásáról, hogy
a nyilvánosságot be lehessen vonni még a szükséges intézkedések felőli végső döntések meghozatala
előtt."

*
Fonyódi összejövetelünk célja, hogy áttekintsük a NABE 2015. évi részvételét a VGT-2 társadalmasításában, és még "a végső döntések meghozatala előtt" számba vegyük a Balatonra vonatkozó terveket,
hogy javaslataink beépülhessenek a végső döntésekbe.
Kérjük, tanulmányozza a VGT-2 összefoglaló anyagát a civilek honlapján
http://vgt.kornyezetvedok.hu,
és a NABE tevékenységét bemutató honlapot:
http://balaton.kornyezetvedok.hu!

