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Od rozprávania o udržateľnosti ku konkrétnym 
politickým krokom: 

Ako posilniť aktivity EÚ proti 
klimatickej zmene, k ochrane 
biodiverzity a pre cirkulárnu 
ekonomiku

EEB a Umweltdachverband ďakujú za finančnú podporu Programu  EU LIFE a výzve finančnej  podpory  LE 14-20.
Tento materiál vyjadruje iba názory organizátorov a nemusí vyjadrovať názory donátorov.



Medzinárodné spoločenstvo nedávno prijalo 
Ciele udržateľného rozvoja a Klimatickú do-
hodu v Paríži a tým si stanovilo ambiciózne 
ciele. Po slovách však musia nasledovať aj 
činy – ako v Rakúsku, tak i v ostatných člen-
ských štátoch EÚ. Diskutujte s nami spo-
ločne na tohtoročnej výročnej konferencii 
EEB, ako môžu a musia byť dohodnuté ciele 
podporené prostredníctvom konkrétnych 
opatrení na úrovni EÚ a na vnútroštátnej 
úrovni. Diskusie budú zamerané na politické 
stratégie a ich presadzovanie v nasledujú-
cich oblastiach:

 ■ zmierňovanie klimatických zmien,
 ■ ochrana biodiverzity a udržateľného poľ-

nohospodárstva,
 ■ presadzovanie cirkulárnej ekonomiky.

Klíma a  energia,
biodiverzita a poľnohospodárstvo, 
cirkulárna ekonomika

CIEĽOVÉ SKUPINY 
KONFERENCIE:

 ■ zástupcovia ekologických orga-
nizácií a iných organizácií občian-
skej spoločnosti,

 ■ zástupcovia občianskych iniciatív,
 ■ politici,
 ■ zástupcovia verejných inštitúcií,
 ■ zástupcovia obchodu a priemyslu,
 ■ vedci,
 ■ študenti.
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Európska environmentálna kancelária 
(EEB) so sídlom v Bruseli je zastrešujú-
cou organizáciou viac než 150 mimovlád-
nych organizácií, ktoré sa zaoberajú prí-
rodou a ochranou životného prostredia. 
Rakúske členské organizácie združené 
v Umweltdachverband (UWD) pripravili 
prvýkrát výročnú konferenciu EEB mimo 
Bruselu – vo Viedni.

Výročná konferencia EEB je každoroč-
ným najvýznamnejším stretnutím tejto 
siete a je to tiež informačná akcia pre 
európskych politikov v oblasti životného 
prostredia a každý rok priláka stovky 
účastníkov z celej Európy. Vysokoposta-
vení politici, zástupcovia mimovládnych 
organizácií, akademickej sféry a prie-
myslu budú diskutovať o aktuálnych 
problémoch európskeho rozvoja a tiež o 
súčasných otrasoch a ich dôsledkoch pre 
politiku a právne predpisy v oblasti život-
ného prostredia.

Umiestnením konferencie do Viedne, 
významnej stredoeurópskej křižovatky, 
sa usporiadatelia snažia mobilizovať eko-
logické organizácie a občianske iniciatívy 
zo strednej a východnej Európy a posilniť 
ich zapojenie do sietí.

Príďte si 26. septembra do Viedne 
vymeniť názory a myšlienky a diskutovať 
o niektorých z najdôležitejších otázok 
životného prostredia pre Európu a celý 
svet.

Cieľom organizátorov je usporiadať kon-
ferenciu tak, aby vyhovela požiadavkám 
rakúskej ekoznačky pre Zelené stretnutia 
a Zelené udalosti.

Rokovacím jazykom konferencie je 
angličtina.

Medzinárodná 
Výročná konferencia EEB 2016 
prvýkrát v Rakúsku!
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MIESTO KONANIA
MAK – Rakúské múzeum 
súčasného umenia 
Stubenring 5, 1010 Wien 
Vstup: Weiskirchnerstraße 3

ORGANIZÁTOR
Umweltdachverband GmbH 
Strozzigasse 10/7–9 
1080 Wien

European Environmental Bureau  
Boulevard de Waterloo 34 
BE-1000 Brüssel  
www.eeb.org  
conferencemanager@eeb.org

INFORMÁCIE O KONFERENCII
Umweltdachverband  
Julika Dittrich 
0043 (0)1/401 13-48 
julika.dittrich@eu-umweltbuero.at

Ďalšie informácie o akcii nájdete  
onedlho na www.eebconference.eu a  
www.eu-umweltbuero.at.

REGISTRÁCIA
Online registračný formulár bude od konca 
júna dostupný na www.eebconference.eu.

PRÍJAZD A DOSTUPNOSŤ
Na príjazd na konferenciu použite, prosím, 
prostriedky hromadnej dopravy:  
www.wienerlinien.at • www.oebb.at
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