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Balaton - vízgyűjtő-gazdálkodás - Nők a Balatonért Egyesület
Az európai vízgazdálkodási norma, a Víz keretirányelv új szemlélet bevezetésére kötelezte a
tevékenység szereplőit. Elsődlegesen a biológiai állapot vizsgálata alapján kell minősíteni a
vizeket, és a minősítés ismeretében kell meghatározni a szükséges beavatkozásokat. A cél,
hogy a vizet és a közpénzeket egyaránt pazarló technokráciát felváltsa a vízmegőrzés, és az
önszabályozó természeti rendszerek helyreállítása. A feladathoz tervek, ún. vízgyűjtőgazdálkodási tervek készülnek, hat éves ciklusokra. Idén decemberben véglegesíti a kormány
a második tervet (VGT-2), amely a 2016-2021 időszakra határozza meg, mi fog történni a
vizeinkkel. A VGT-2 jelentőségét növeli, hogy vízgazdálkodásra EU-s forrás csak olyan projekt keretében használható föl, amelyik szerepel a VGT-2-ben.
A VGT-2 nagy lehetőség, nemcsak a magyarországi vizek és a vizes élőhelyek védelme, értékeinek megőrzése szempontjából, hanem az állampolgárok számára is demokratikus jogaik érvényesítésére. A magyar jogrendszerbe beépített európai normák kötelezővé teszik, hogy az
érintett népesség javaslatai, véleménye szerepeljen a vízügyi beruházások terveiben. A kötelezés betartását a jogi normák szankcióval segítik: európai uniós forráshoz csak az érintett
népesség javaslatait, véleményét tartalmazó projektek juthatnak.
A Balaton és térsége egyike a négy nagy magyar vízgyűjtőnek. A Balaton jó vízállapotának és
csodaszép környezetének megőrzése alapvető fontosságú a térség legfontosabb "munkáltatójának", az idegenforgalomnak. Hivatalos és civil szervezetek sokasága tevékenykedik a jó
állapot megtartása érdekében.
A VGT-2 társadalmi vitájában az itt élőknek lehetősége van, hogy javaslataikkal, véleményükkel segítsék a Balaton részvízgyűjtő tervezőinek munkáját. A NABE idén a társadalmi
vita koordinátoraként is szeretne hozzájárulni a Balaton védelméhez. Most kezdődő munkánkat a Norvég civil alap támogatja.
Nyáron lesznek a társadalmi vita eseményei: előadások, fórumok, vélemények, javaslatok
gyűjtése, konzultációk a tervezőkkel. Szeretnénk, ha addig megismernék a vízgyűjtőgazdálkodást, a Balaton, a befolyó vizek és a halastavak mostani problémáit, hogy megalapozott véleménnyel, javaslattal segítsék a tervezőket.
Iratkozzanak föl hírlevelünkre! Első száma március végén jelenik meg. Föliratkozni a
nabe.balaton@gmail.com email címen lehet, a név és az emailcím elküldésével.
Ha addig is szeretne többet tudni a vízgyűjtő-gazdálkodásról, ajánljuk a civilek honlapját:
http://vgt.kornyezetvedok.hu
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