Oblasti činnosti
Cílem agentury EEA je:
• podporovat informační potřeby stanovené v právních předpisech EU a v mezinárodních právních předpisech
v oblasti životního prostředí,
• posuzovat životní prostředí Evropy a vyhodnocovat účinnost politiky,
• zlepšovat koordinaci a šíření environmentálních údajů a informací o Evropě.

„Silná a předvídavá politika
vyžaduje lepší a podrobnější
informace. V tomto směru jsme
dosáhli značného pokroku.
Teprve však začínáme plně
využívat potenciálu informací
týkajících se životního
prostředí. EEA se v nových
směrech snaží prosazovat
technologii, zejména internet,
ve smyslu interakce se
životním prostředím, a to
prostřednictvím Evropského
sdíleného systému informací o
životním prostředí (SEIS).“
Profesorka Jacqueline
McGladeová, výkonná ředitelka
EEA

Eionet a další partneři
EEA
Informace poskytované agenturou
EEA pocházejí z širokého
spektra zdrojů. Byla zřízena síť
vnitrostátních institucí pro životní
prostředí za účelem spolupráce
s EEA — Evropská informační
a pozorovací síť pro životní
prostředí (Eionet), zahrnující
více než 300 institucí v celé
Evropě. EEA odpovídá za rozvoj
sítě a koordinaci její činnosti. Proto
úzce spolupracujeme s národními
koordinátory (National Focal Points,
NFP), což jsou většinou národní
agentury životního prostředí a
ministerstva životního prostředí
členských zemí. Jejich povinností je
koordinovat činnosti sítě Eionet na
vnitrostátní úrovni.
Hlavními úkoly národních
koordinátorů je rozvíjet a
udržovat vnitrostátní síť, určovat

vnitrostátní informační zdroje,
zachycovat a předávat údaje a
informace z monitorování a dalších
činností, pomáhat EEA analyzovat
shromážděné informace a
napomáhat při sdělování informací
EEA koncovým uživatelům
v členských zemích.
Dalšími důležitými partnery a zdroji
informací pro EEA jsou evropské a
mezinárodní organizace, například
statistický úřad (Eurostat) a
Společné výzkumné středisko
Evropské komise (SVS), Organizace
pro hospodářskou spolupráci a
rozvoj (OECD), Program OSN
pro životní prostředí (UNEP),
Organizace OSN pro výživu a
zemědělství (FAO) a Světová
zdravotnická organizace (WHO).
EEA s těmito organizacemi úzce
spolupracuje při vypracovávání
informací a hodnocení pro své
klienty a cílové skupiny.
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„Naším cílem v EEA je poskytnout evropským činitelům s rozhodovacími pravomocemi a občanům
přístup k včasným a relevantním informacím a poznatkům pro zajištění solidního základu pro
politiky životního prostředí, pomoci odpovědět na otázky o životním prostředí, které je napadají
v každodenním životě, a zajistit, aby se ekologické myšlení a vzdělávání stalo součástí hlavního
trendu v procesu rozhodování.“
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Kontaktní údaje:
Evropská agentura pro životní prostředí
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Fax +45 33 36 71 99
Tel. +45 33 36 71 00
Internetová stránka: eea.europa.eu

Evropská agentura pro životní prostředí
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Poslání
Cílem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) je podporovat
udržitelný rozvoj a napomáhat k dosažení významného a měřitelného
zlepšení životního prostředí v Evropě prostřednictvím poskytování
včasných, cílených, relevantních a spolehlivých informací politickým
činitelům i veřejnosti.

Členové

Klienti a cílové skupiny

Členy EEA jsou členské státy EU;
členství je otevřeno také pro země,
které nejsou členskými státy
Evropské unie. Agentura má nyní
32 členských zemí: 27 členských
států EU spolu s Islandem,
Lichtenštejnskem, Norskem,
Švýcarskem a Tureckem. Albánie,
Bosna a Hercegovina, Chorvatsko,
Bývalá jugoslávská republika
Makedonie, Černá Hora a Srbsko
požádaly o členství společně a
již několik let s agenturou EEA
spolupracují.

Hlavními klienty EEA jsou Evropská
komise, Evropský parlament,
Rada Evropské unie — řešící
zejména potřeby během střídání
předsednictví EU — a členské země
agentury EEA.

Evropského hospodářského a
sociálního výboru, Výboru regionů,
Evropské investiční banky,
Evropské banky pro obnovu a
rozvoj a agentur EU. Mimo rámec
EU jsou důležitými cílovými
skupinami také podnikatelská
sféra, akademická obec, nevládní
organizace a další složky občanské
společnosti.

Kromě této základní skupiny
evropských a vnitrostátních
politických subjektů spolupracuje
EEA s orgány EU, včetně

EEA se snaží o oboustranný dialog
s klienty a cílovými skupinami
s cílem správně určit jejich
poptávku po informacích a zajistit,
aby informace poskytované
agenturou EEA byly pro ně
srozumitelné a využitelné.
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Informační středisko EEA
Informační středisko EEA
poskytuje individuální odpovědi na
přicházející žádosti o informace a
pro veřejnost je otevřeno ve všech
pracovních dnech.

Internetové stránky EEA

Výstupy agentury EEA

Internetové stránky EEA na
adrese eea.europa.eu jsou jednou
z nejkomplexnějších veřejných
informačních služeb poskytujících
informace o životním
prostředí v internetové síti a
nejpoužívanějším informačním
kanálem EEA. Na těchto
internetových stránkách jsou
zdarma ke stažení úplná znění
všech zpráv, shrnutí a články.
K dispozici jsou také podkladové
údaje a informace ke zprávám.
V rostoucí míře je využíván
multimediální obsah za účelem
usnadnění komunikace a oslovení
širšího spektra uživatelů.

EEA poskytuje hodnocení a
informace ve formě zpráv,
krátkých tiskových konferencí
a článků, tiskového materiálu
a produktů a služeb online.
Materiály se věnují stavu životního
prostředí, současným trendům
a tlakům, ekonomickým a
sociálním hnacím silám, účinnosti
politiky a stanovení budoucích
trendů, výhledů a problémů
prostřednictvím scénářů a jiných
technik.
Souhrny důležitých zpráv, různé
články a tiskové zprávy se často
překládají do úředních jazyků
členských zemí agentury EEA.

Objednávání produktů
EEA
Tištěné publikace EEA lze objednat
v knihkupectvích a u národních
prodejců Úřadu pro úřední tisky
EU (http://publications.europa.eu/
others/agents/index_en.htm) nebo
v jeho knihkupectví online (http://
bookshop.europa.eu). Aktuální
přehled dostupných publikací je
k dispozici na našich internetových
stránkách v části „produkty/
publikace“.
Můžete se přihlásit k odběru
novinek z internetových stránek,
který nabízí RSS zdroj, nebo
prostřednictvím informační služby
agentury EEA, která zajišťuje
rozesílání e-mailových upozornění
vždy, kdy je na internetové stránky
umístěn text nové publikace.
Pokud chcete obdržet tištěné verze
bezplatných materiálů, použijte
prosím formulář pro zadání
požadavku na informace, který je
zasílán do informačního střediska
EEA k vyřízení.

Evropský sdílený systém informací o životním prostředí
Evropská komise navrhla v únoru 2008 vytvořit Evropský sdílený informační systém o životním prostředí
(SEIS) — on-line systém, v němž veřejní poskytovatelé informací sdílejí environmentální údaje a informace.
SEIS bude slučovat stávající toky údajů a informace související s politikami a právními předpisy EU
v oblasti životního prostředí a zajistí jejich snadnou přístupnost jak pro tvůrce politiky, tak i pro občany.
Hlavním úkolem bude rozvinout SEIS jako platformu pro vzájemnou komunikaci, která uživatelům umožní
poskytovat a sdílet informace.
Při zavádění SEIS budou EEA a Eionet v nadcházejících letech spolupracovat s Evropskou komisí a dalšími
zúčastněnými stranami. Přitom se budeme opírat o stávající systémy a nástroje pro podávání zpráv
(Reportnet), iniciativy související s elektronickou veřejnou správou, Infrastrukturu pro prostorové informace
v Evropě (INSPIRE), Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES) a Globální systém
systémů pozorování Země (GEOSS).
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„Veřejnost, tvůrci politiky, vědecká obec a politikové podporují práci, kterou EEA vykonává, a tento trend
bude dále zesilovat; změna klimatu, ztráta biologické rozmanitosti, kvalita vody a ovzduší, to vše jsou
otázky, které vyvolávají bouřlivou debatu. Uvědomuji si, že nadále tomu tak bude pouze v případě, že
EEA bude skutečně prozíravá a bude v příštích pěti letech poskytovat včasné, relevantní a spolehlivé nové
informace.“
Dr. Karsten Sach, předseda správní rady EEA

Organizace

Správa a řízení

Evropské společenství přijalo v roce 1990 nařízení, kterým se
zřizuje EEA a její Evropská informační a pozorovací síť pro životní
prostředí (Eionet), přičemž pravidelné pracovní úkoly EEA začaly
být plněny v roce 1994.

Správní radu EEA tvoří jeden zástupce
každé členské země, dva zástupci z GŘ
pro životní prostředí a GŘ pro výzkum
Evropské komise a dva vědečtí odborníci
jmenovaní Evropským parlamentem.
Mezi úkoly správní rady patří schvalování
pracovních programů EEA, jmenování
výkonného ředitele a určování členů
vědeckého výboru. Výbor je poradním
orgánem správní rady a výkonného
ředitele ve vědeckých otázkách.

Zaměstnanci EEA pocházející ze všech 32 členských zemí
organizace jsou umístěni především v sídle organizace v Kodani.
Jsou mezi nimi odborníci v oblasti životního prostředí a
udržitelného rozvoje, řízení informací a komunikace. Spolupracují
při shromažďování, analyzování a interpretaci informací získaných
od členských zemí a šíří je mezi zúčastněné strany a občany
v rámci systému EU i mimo něj.
Na podporu shromažďování, řízení a analýzy údajů EEA zavedla
a řídí Evropská tématická střediska (European Topic Centres,
ETC), jejichž odborné zaměření pokrývá hlavní environmentální a
operativní oblasti pracovního programu EEA. Tématická střediska
jsou rozmístěna v členských zemích EEA.

Správní rada

Výkonný ředitel odpovídá správní radě za
provádění pracovních programů a běžnou
správu agentury EEA.
EEA upravuje své činnosti v ročních
pracovních programech plně začleněných
do pětileté strategie a víceletého
pracovního programu. Současná strategie
zahrnuje období 2009–2013.

Vedení EEA

Předseda
Zástupci 32 zemí
Dva členové jmenovaní Evropským parlamentem
Dva členové zastupující Evropskou komisi
Pozorovatel: předseda vědeckého výboru

Správní rada
Byro

Vědecký výbor
Maximálně 20 vědeckých pracovníků jmenovaných správní
radou a zaměřených na široký okruh témat týkajících se
životního prostředí.
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