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• Tisztelettel köszöntöm a Projektpartnereket, a REC
munkatársait és a kedves vendégeket!
• Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ma a KRITéR,
a „Klímaváltozékonyság okozta sérülékenység
vizsgálata, különös tekintettel a turizmusra és a
kritikus infrastruktúrákra” című projekt megnyitó
rendezvényén.
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• Norvégia nem tagja az Európai Uniónak. Azonban 1994 óta
Izlanddal és Liechtensteinnel közösen jelentős támogatást
nyújt a kohézió elősegítéséhez valamint a társadalmi és
gazdasági egyenlőtlenségek csökkentéséhez az Európai
Gazdasági Térség (EGT) tagországai között – beleértve
Magyarországot is.

• Több mint 20 évvel ezelőtt az EGT Megállapodás biztosította
a belső piac elérését a Szabadkereskedelmi Társulás
tagországai, Norvégia, Izland és Liechtenstein számára az
EU-tagállamokra vonatkozó feltételek mellett.
• Az egyezmény tehát jelenleg a legfontosabb kereskedelmi
egyezményünk, ami a Kereskedelmi Világszervezettel (WTO)
és az Európai Szabadkereskedelmi Megállapodással (EFTA)
együtt a norvég kereskedelmi politika alappillére.
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• Az EGT Megállapodás legfontosabb célja az Európai
Gazdasági Térség tagországai között lévő egyenlőtlenségek
csökkentése.

• Az elmúlt 20 év pozitív fejlődési mutatói ellenére el kell
ismernünk, hogy több EGT tagország ma is kihívásokkal
küzd.
• Ezek leküzdését segítik az EGT és a Norvég Alapok.
• Az Alapok segítségével 16 közép- és dél-európai EUtagország számára tudunk támogatást nyújtani 32
programterületen, különböző szektorokban.
• Az EGT Alapot Izland, Liechtenstein és Norvégia területük és
gazdasági növekedésük arányában közösen finanszírozzák
(ez azt jelenti, hogy Norvégia hozzájárulása adja az Alap
97%-át). A Norvég Alapot Norvégia a másik két országtól
függetlenül alapította.
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• Itt, Magyarországon a donor államok és Magyarország 12
területet választottak ki, amelyek továbbfejlesztését
mindkét fél szükségesnek tartja.
• Ezek közül 7 programterületet támogat az EGT Alap
pénzügyi forrása, a további 5 programterület projektjeit a
Norvég Alap fedezi.
• Az EGT Alap által támogatott témák egyike Magyarországon
az „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” program,
amelyet a Közép- és Kelet-Európai Regionális
Környezetvédelmi Központ (REC) koordinál.
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• Napjaink kutatásai és a rendelkezésünkre álló információk
alapján a természet egyensúlya már nem a régi.
• Az évek óta gyűjtött megfigyelések bizonyítják, hogy a
klímaváltozás az emberek számára szerte a világon
kedvezőtlen hatásokkal jár.
• Ez Norvégiát ugyancsak kihívások elé állítja.
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• A tengerszint emelkedése és a szélsőséges időjárási
események egész Norvégiában gondot okoznak a
partmenti és a vidéki területek infrastruktúrájában.
• A heves esőzések és egyéb, az időjárás okozta kihívások
egész Norvégiában olyan veszélyeknek teszik ki a
lakosságot, mint a földcsuszamlások, a közúti károk, a
lavinák és más természeti katasztrófák. Ezek közúti
baleseteket okoznak, gyakran eltorlaszolják az utakat, s
akár hetekre elzárhatnak kisebb településeket.

• Mindezek kedvezőtlenül hatnak a turisztikai potenciálra is:
a kellemetlen időjárás például negatívan befolyásolhatja a
turisták komfortérzetét, és megakadályozhatja Norvégia
természeti kincseinek felderítését.
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• Ezek a kihívások az egész világon jelen vannak, ami a
klímaváltozáshoz való hatékony alkalmazkodás
szükségességét igazolja.
• Erkölcsi kötelességünk biztosítani a jövőt, az eljövendő
generációk számára is.
• Mindez megkívánja az új éghajlati viszonyokhoz való
alkalmazkodást.

• A szélsőséges időjárási események Magyarországon is
negatív hatással lesznek a turizmusra és a kritikus
infrastruktúrákra, és éppen ezek a területek állnak a projekt
fókuszában.
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• A kétoldalú kapcsolatok erősítése az EGT és a Norvég Alapok
fontos célkitűzése: szoros együttműködésre törekszünk a
kedvezményezett partnerekkel, hogy segítsük őket a
kihívások leküzdésében és a közös célok elérésében.
• Az Alapokat nem azzal a céllal hoztuk létre, hogy egyirányú
támogatást nyújtsunk a kedvezményezetteknek: nemcsak
donorok, de valódi partnerek szeretnénk lenni.
• Azok a programok, amelyekben a donor és a
kedvezményezett államok között valódi kapcsolat és
együttműködés van, számtalan értéket és előnyt jelentenek
mindkét fél részére.
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• Számos hatósággal, intézménnyel, szervezettel és vállalattal
állunk élő partnerségben.
• Ez a projekt is jó példája lehet a bilaterális
együttműködésnek, melyben Norvégia és Magyarország
partnerekként munkálkodnak.
• Nagyszerű, hogy országaink fontos célkitűzései most valóra
válhatnak: a turizmus és a kritikus infrastruktúrák
sérülékenységével foglalkozó projekt kiváló lehetőség
azoknak az együttműködéseknek és fejlesztéseknek a
megvalósítására, melyeknek az EGT és Norvég Alapok
elkötelezett támogatói.
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• Gratulálok a célkitűzésekhez és a vállalt feladatokhoz!
• Ez a projekt mindannyiunk számára fontos, országhatárokon
átívelő kérdésekkel foglalkozik.

• Nagy érdeklődéssel fogom követni a projekt erőfeszítéseit, és
kíváncsian várom eredményeiket!
• Sok sikert kívánok a célkitűzések megvalósításához!
• Köszönöm a figyelmüket!
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