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KözleKedési AKció Terv

Szabadidő éS turizmuS

energiA

ruházat, öltözködéS

élelmiSzer

hulladékgazdálkodáS éS vároSfejleSztéS

egyéb javaSlatok

Az Otesha Akció Terv az európai polgárok közös 
cselekvési terve, hogy miként támogatható a felelős 
fogyasztás a mindennapi életben. :
Összefogást, egységet és elkötelezettséget javasol az 
alábbi szinteken :

 • helyi szervezetek és a civil társadalom
 • helyi önkormányzatok/helyi döntéshozók
 • európai döntéshozók

A helyi és a nemzeti ajánlásokat használták 
alapként minden országban az egyedi ajánlások 
megalkotásához, melyet minden ország európai uniós 
képviselőinek eljuttatunk.

OTESHA ACTION PLAN
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Ezek a következőek, az alábbi hét területen :

      Közlekedés
      Szabadidő és turizmus
      Energia
      Ruházat,öltözködés
      Élelmiszer
      Hulladékgazdálkodás-és városfejlesztés
      Egyéb javaslatok
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szervezeteknek és a civil társadalomnak az alábbiakat kell vállalniuk :1.1

Elősegítik és támogatják a következő alternatív közlekedési 
eszközök használatát: kerékpár/közös autó használat/villamos/
vonat/busz

1.1.1

Anyagi támogatás a kerékpáros felszerelések vásárlásához 
vagy elektromos kerékpárok rendszeresítéséhez.1.2.1

A megszokottnál több figyelmet szentelnek a városi közlekedés 
tervezésekor a kerékpár utak hálózatának1.2.2

Ösztönzi a kerékpár és a közösségi közlekedés kombinált használatát 
(kerékpárok szállítása metrón, villamoson, vonaton és buszon)1.2.3

A városon belüli kerékpár kölcsönzési rendszer megszervezése1.2.4

A helyi/regionális vagy nemzeti hatóságok1.2

A kerékpárutak hossza a lakosság számához viszonyuljon1.3.1

Közösségi források biztosítása az összefüggő európai vasúti 
hálózat ésszerűsítéséhez1.3.2

Az európai döntéshozók1.3

KözleKedési AKció Terv
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A szereplők hálózatának ösztönzése és támogatása (érdekelt 
felek, utazási irodák, vendéglátást koordinálók)2.2.1

A vendégfogadásban részt vevő szervezetek ösztönzése a 
szemléletváltásra, hogy fenntartatóvá váljanak (energiafogyasztás, 
víz, élelmiszer, szociális megközelítés)

2.2.2

A szervezeteknek és a civil társadalomnak az alábbiakat kell vállalniuk:2.1

A fenntartható turizmus témakörén belül a tájékoztatás és 
hozzáférés javítása az Európai országokon belül és kívül.2.1.1

A felelős turizmus támogatása2.1.2

A helyi/regionális vagy nemzeti hatóságok2.2

Az európai döntéshozók2.3

Az ÁFA csökkentése a felelős turizmusban részt vevő szereplők 
számára2.3.1

Egyedi támogatással kell ösztönözni az eszközök és anyagok 
felelős használatát vagy a végrehajtási folyamatok során 
kötelezővé tenni. (számos európai pályázat keretei és a pályázati 
felhívások által )

2.3.2

Szabadidő éS turizmuS
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Lépjenek fel az energiatermelő monopóliumokkal szemben és 
támogassák az energia előállításának decentralizációját3.1

Nemzeti és európai döntéshozók

Minden intézkedés mely csökkenti az energia felhasználást, a 
legszükségesebb és legjelentősebb beruházás, ami hatást gyakorol 
a környezetre.

3.3

Ösztönözzék a helyi és globális termelési rendszer kombinációját, 
melyek változatos természeti erőforrásokkal állnak kapcsolatban 
(pl. a szél és napenergia feltérképezése az adott területen az 
optimalizált energiafelhasználás érdekében)

3.2

Sok állampolgár tett már erőfeszítést annak érdekében, hogy energia 
fogyasztását csökkentse. Ez még több ember számára válhat 
hozzáférhetővé, ha helyi, regionális, nemzeti és európai szinten 
is elérhető válik az energiatakarékos berendezések vásárlásakor 
kapott kedvezmény.

3.4

energiA
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A szervezetek, civil társadalom és a helyi döntéshozók az alábbiakat 
kell vállalniuk :

4.1

Használtruha kereskedések támogatása4.1.1

Gyűjtőhelyek és újrahasznosító helyek támogatása4.1.2

A lakosság tájékoztatása a bio-és fair-trade termékek körébe 
tartozó ruházatról4.1.3

Azon textilipari vállalatok támogatása, melyek elsősorban olyan 
termékeket használnak fel az előállítás során melyek Európa 
területén belül termeltek (pl. kender). Az európai mezőgazdasági 
politikának rögzítenie kell azt a szabályt, hogy csökkenti az adót, 
azon termelőknél akik a feldolgozás és az előállítás során a bio-és a 
fair-trade kereskedelem szempontjait tiszteletben tartották.

Európai szinten4.2

ruházat, öltözködéS
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Ez alapvető fontosságú, hisz magában foglalja az európai fogyasztók 
alapvető szükségleteit. A kutatások szerint a bio-és fair trade jellegű 
kereskedelem a helyi élelmiszer piacokon egyre nő, s a lakosság is 
támogatják ezeket a kezdeményezéseket.

A szervezeteknek és a civil társadalomnak az alábbiakat kell vállalniuk:5.1

Támogatják a helyi és szezonális termékek vásárlását

A tanulmányok azt mutatják, hogy a bio-és fair trade termékekhez 
való hozzáférés a legtöbb országban költséges. Ezért különböző 
döntési szinteken az alábbiak vállalása szükséges.

Helyi döntéshozók/helyi/regionális5.2

Bio-és fair-trade termékek kedvezményes vásárlását szolgáló 
utalványok, kedvezményt biztosító kártyák. Ez lehetővé tenné 
a hozzáférést a fiatalok és a más alacsony jövedelemmel 
rendelkező emberek részére is a fenti termékekhez.

5.2.1

Olyan helyi kezdeményezések támogatása, mely a termelőtől a 
fogyasztóig tartó utat lerövidíti.(pl. kínai fokhagyma vs. magyar 
hagyma)

5.2.2

Az állami vásárlásoknál a zöld termékek arányának növelése5.2.3

élelmiSzer
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Európai szintű agrárpolitika kell :5.3

Tartsák meg a jelenlegi mezőgazdasági költségvetést, de a 
fenntartható mezőgazdaságot képviselő gazdák irányába 
orientálódjanak a fejlesztések.

5.3.1

Minél kevesebb külső anyag kerüljön felhasználásra a 
mezőgazdasági termékek előállítása, termelése során (energia, 
műtrágya, víz stb.) a bio élelmiszerek érdekében.

5.3.2

A helyi termékek fogyasztásának ösztönzése a helyi piacokon, 
nem pedig az export termékek feltétel nélküli támogatása5.3.3

A mezőgazdasági alternatív eljárások integrálása és fejlesztése 
(kevesebb energia fogyasztás, jobban összpontosítva a 
társadalmi kultúrákban megjelenő gyakorlatokra)

5.3.4

Az elővigyázatosság elvét alkalmazva, a fogyasztók kapják 
meg a helyes információt a GMO-ról. (magyarul : Genetikailag 
Módosított Szervezet - élőlény-génkezelt), az alábbiak szerint :

5.3.6

Tiltsák meg külső környezetben a kísérleti kultúrák 
létrehozását5.3.6.1

Finanszírozzon egy független kutatást a GMO5.3.6.2

Kötelező legyen feltüntetni a termékeken, hogy hány 
százalékban tartalmaznak GMO-t
(közvetve illetve közvetlenül)

5.3.6.3

Új alternatív lehetőségek megismertetése az élelmiszereken 
belül, melyek serkentik az európai fehérje felhasználást 
(csillagfürt, lóhere, kender, szója) étkezési és takarmányozási 
célra egyaránt.

5.3.5

élelmiSzer
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A szervezeteknek és civil szervezeteknek az alábbiakat kell vállalniuk :

6.1
Helyi és európai szintű tudatosságot növelő kampány fejlesztése 
a hulladékgazdálkodási vezetés számára

Városfejlesztés

6.4
Olyan európai irányelv megalkotása mely a zöld és beépíthető 
területek arányát szabályozza

A helyi, nemzeti és európai szinten :

6.2 A csomagolást korlátozó és szabályozó rendeletek alkotása

6.3
Rendeletek a csomagolás szabályozására és az újrahasznosítási 
rendszerek támogatása

hulladékgazdálkodáS éS vároSfejleSztéS
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Helyi és európai szinten szeretnénk megerősíteni az ún.”közösségi 
piacok” létrehozását, mely a „zöld” termékek elterjedését is szolgálja.7.1

Európai szinten vállalni

Külső és független szakértői vizsgálat igazolja a zöld termékek 
eredetiségét7.2

0 %-os ÁFA alkalmazása a fenntartható termékeknél (az öko-bónusz 
rendszere és az öko-mail a nem fenntartható termékeknél)7.3

egyéb javaSlatok
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Az Otesha3 tartalmának összeállításán az elmúlt egy 
évben közel 17 szervezet dolgozott 9 országban. Az 
európai partnerek közösen tárták fel a felelős fogyasztás 
a helyi és nemzeti igényeit. Ez alapján először a helyi 
ajánlásokat fogalmazták meg, s ezután került sor a 
CityZen Európai Egyezményének megalkotására. 
Kilencven résztvevő 2010. szeptemberében három 
nap alatt alkotta meg a helyi és nemzeti javaslatok 
alapján európai szintű közös javaslatát.

Az öt országban lezajlott kutatások értelmezése szerint 
a felelős fogyasztás akadályai Európában az alábbiak :

- a felelős fogyasztást minden szempontból értelmező 
figyelemfelkeltő kampányok hiánya
- a felelős fogyasztást képviselő termékek magas ára
- a fogyasztói társadalom igényei egyre nagyobbak
- a nagyvállalatok megtévesztő módon használják - 
a „ felelős fogyasztás” értékrendjének közvetítését 
eredményes marketing stratégiájuk érdekében
- a nem „zöld” termékek tömeges jellegű előállítása 
(műanyagok, autók, stb.)
- a gépjárművek növekvő használata/ nem 
környezetbarát energiák
- hiányzik a felelős fogyasztás szemlélete a 
közpolitikából és az állami beruházásokból
- a felelős fogyasztást érintő kezdeményezések 
meglehetősen szórványosak
- az emberek beállítottságának megváltoztatása nehéz 
és lassú folyamat.

Európa polgárai fogyasztók : ez a közös gondolkodás 
alapja minden európai országban. A fogyasztás 
a forrásoktól függ, de tisztában vagyunk azzal, 
hogy a fenntartható fejlődésre szüksége van a jövő 
generációjának a záloga...

A CityZen projekt2 öt európai partnerszervezet, több 
tucatnyi helyi szervezet közreműködésével valósult 
meg 2010.-ben.

ÖSSZEFÜGGÉSEK, KÖVETKEZTETÉSEK

OTESHA 1 ACTION PLAN

1 Otesha « alive dream » in Swahili language
2  www.city-zen.eu
3  www.otesha.fr



www.fekete-sereg.hu

HUNGARY fekete Sereg

www.cesie.org

ITALY cesie

www.gulbene.lv

LATVIA gulbene diStrict council

www.wervel.be

BELGIUM Wervel

Pistes-Solidaires’ aim is to promote the exchange 
and meeting of young people on an international 
scale and to encourage values such as sustainable 
and responsible development through non-formal 
education for all.

Pistes-Solidaires a pour mission de favoriser l’échange 
et la rencontre des jeunes.
Pistes-solidaires promeut l’éducation au développement 
durable, une éducation populaire, pour tous, par tous.

www.pistes-solidaires.fr

FRANCE PiSteS SolidaireS

This project has been funded with support from the European Commission. 
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 

responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé 

az abban foglaltak bárminemû felhasználásért.
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