Domenii de activitate
AEM vizează:
• sprijinirea cerinţelor de informare ale legislaţiei de mediu la nivel european şi internaţional;
• evaluarea mediului european şi evaluarea eficienţei politicii;
• îmbunătăţirea coordonării şi difuzării de date şi informaţii de mediu cu privire la Europa.

„O politică solidă şi de
perspectivă presupune
informaţii detaliate şi
calitative. Am înregistrat
progrese semnificative în
această direcţie, însă de-abia
începem să ne dăm seama
de adevăratul potenţial al
informaţiilor de mediu. Agenţia
Europeană de Mediu urmăreşte
să orienteze tehnologia, în
special internetul, spre noi
direcţii în ceea ce priveşte
interacţiunea sa cu mediul prin
intermediul Sistemul de schimb
de informaţii despre mediu
(SEIS).”
Directorul executiv al AEM,
Profesor Jacqueline McGlade

Eionet şi alţi parteneri ai
AEM
Informaţiile furnizate de AEM
provin dintr-o varietate de
surse. A fost înfiinţată o reţea
de organisme naţionale de
mediu care să colaboreze cu
AEM — Reţeaua europeană de
informare şi observare pentru
mediu (Eionet) — care include
peste 300 de instituţii din întreaga
Europă. Agenţia Europeană de
Mediu este responsabilă pentru
dezvoltarea reţelei şi coordonarea
activităţilor acesteia. Pentru
aceasta, colaborăm strâns cu
punctele focale naţionale care sunt,
în general, agenţiile naţionale de
mediu sau ministerele mediului
din ţările membre. Acestea sunt
responsabile pentru coordonarea
activităţilor Eionet la nivel naţional.
Principalele sarcini ale punctelor
focale naţionale sunt dezvoltarea
şi întreţinerea reţelei naţionale,
identificarea surselor naţionale

de informare, recepţionarea şi
canalizarea datelor şi informaţiilor
obţinute din monitorizare şi
alte activităţi, asistarea AEM în
analizarea informaţiilor colectate
şi în comunicarea informaţiilor
privind AEM către utilizatorii finali
din ţările membre.
Alţi parteneri importanţi şi alte
surse însemnate de informare
pentru AEM sunt organizaţiile
europene şi internaţionale, cum ar
fi Oficiul de Statistică (Eurostat) şi
Centrul Comun de Cercetare (JRC)
al Comisiei Europene, Organizaţia
pentru Cooperare şi Dezvoltare
Economică (OCDE), Programul de
mediu al ONU (UNEP), Organizaţia
pentru Alimentaţie şi Agricultură a
ONU (FAO) şi Organizaţia Mondială
a Sănătăţii (OMS).
Agenţia Europeană de Mediu
cooperează strâns cu aceste
organizaţii în ceea ce priveşte
elaborarea de informaţii şi
efectuarea de evaluări pentru
clienţii şi grupurile sale ţintă.
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„Obiectivul nostru în cadrul AEM este acela de a asigura accesul factorilor de decizie şi al cetăţenilor
europeni la informaţii şi noţiuni actuale şi pertinente pentru a asigura o bază solidă pentru politicile
de mediu, pentru a le putea răspunde la întrebările legate de mediu cu care se confruntă în viaţa
cotidiană şi pentru a aduce modul de gândire şi educaţia axată pe mediu în vizorul factorilor politici.”
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Informaţii de contact:
Agenţia Europeană de Mediu
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhaga K
Danemarca
Fax +45 33 36 71 99
Tel. +45 33 36 71 00
Sit internet: eea.europa.eu
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Misiune
Obiectivul AEM este acela de a sprijini dezvoltarea durabilă şi de a
contribui la îmbunătăţirea semnificativă a mediul înconjurător in Europa,
prin transmiterea de informaţii de actualitate, de interes, pertinente şi
exacte către responsabilii politici şi către public.

Membri

Beneficiarii si grupurile
ţintă

Membrii AEM sunt, în principal,
statele membre ale UE, însă din
această agenţie pot face parte
şi state nemembre ale Uniunii
Europene. În prezent, numărul
ţărilor membre se ridică la
32, respectiv cele 27 de state
membre ale UE la care se adaugă
Islanda, Liechtenstein, Norvegia,
Elveţia şi Turcia. Albania, Bosnia
şi Herţegovina, Croaţia, Fosta
Republică Iugoslavă a Macedoniei,
Muntenegru şi Serbia au prezentat
o cerere comună pentru a deveni
membre ale agenţiei şi cooperează
deja cu AEM de mai mulţi ani.

UE inclusiv cu Comitetul Economic
şi Social, Comitetul Regiunilor,
Banca Europeană de Investiţii,
Banca Europeană de Reconstrucţie
şi Dezvoltare şi cu agenţiile
europene. În afara cadrului
UE, comunitatea de afaceri,
lumea academică, organizaţiile
neguvernamentale şi alte părţi
ale societăţii civile reprezintă,
de asemenea, grupuri ţintă
importante.

Principalele părţi interesate ale
AEM sunt Comisia Europeană,
Parlamentul European, Consiliul
Uniunii Europene — care vizează
în mod special necesităţile
preşedinţiilor UE — şi ţările
membre ale AEM.
Pe lângă acest grup central de
actori în domeniul politicii europene
şi naţionale, Agenţia Europeană de
Mediu colaborează şi cu instituţiile

AEM vizează să stabilească un
dialog bilateral cu beneficiari şi
grupurile sale ţintă în vederea
identificării în mod corect a
necesităţilor lor de informare şi
în vederea asigurării înţelegerii
şi utilizării corespunzătoare a
informaţiilor furnizate de AEM.
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CIPRU

Centrul de informare AEM
Centrul de informare AEM oferă
răspunsuri individuale la solicitări
externe de informaţii şi este
disponibil publicului larg în fiecare
zi lucrătoare.

Situl internet al AEM

Produsele AEM

eea.europa.eu este unul dintre
cele mai complete servicii publice
on-line de informare în domeniul
mediului şi cel mai utilizat canal
de informare al AEM. Pe site sunt
publicate textele integrale ale
tuturor rapoartelor, rezumate şi
articole care pot fi descărcate
gratuit, precum şi datele şi
informaţiile asociate acestora.
Conţinutul multimedia este utilizat
din ce în ce mai mult pentru a
facilita comunicarea şi pentru a
ajunge la un public mai larg.

AEM oferă evaluări şi informaţii
sub formă de rapoarte, scurte
informări şi articole, materiale
de presă, precum şi produse şi
servicii on-line. Acestea se axează
pe situaţia mediului înconjurător,
tendinţele şi presiunile actuale,
factorii economici şi sociali,
eficienţa politicilor şi identificarea
tendinţelor, perspectivelor şi
problemelor viitoare, utilizând
scenarii şi tehnici diverse.
Deseori, rezumatele rapoartelor
importante şi a diverselor articole
şi comunicate de presă sunt
traduse în limbile oficiale ale ţărilor
membre ale AEM.

Comandarea produselor
AEM
Versiunile tipărite ale publicaţiilor
AEM puse în vânzare pot fi
comandate din librării, de la
agenţii naţionali de vânzări ai
Oficiului pentru Publicaţii al Uniunii
Europene (http://publications.
europa.eu/others/agents/index_
en.htm) sau de la librăria on-line a
oficiului (http://bookshop.europa.
eu). Pentru o privire de ansamblu
actualizată asupra publicaţiilor
disponibile, vă rugăm să consultaţi
secţiunea „produse/publicaţii” a
sitului nostru internet.
Vă rugăm să vă abonaţi la fluxurile
RSS ale AEM sau la serviciul de
notificare pentru a primi un e-mail
în momentul încărcării rapoartelor
noi pe site.
Pentru versiunile tipărite ale
materialelor gratuite, vă rugăm
să utilizaţi formularul de cerere
pentru întrebările adresate
Centrului de informare AEM.

Sistemul de schimb de informaţii despre mediu
În luna februarie a anului 2008, Comisia Europeană a propus înfiinţarea unui sistem de schimb de informaţii
despre mediu (SEIS) — un sistem web în cadrul căruia furnizorii de informaţii publice fac schimb de date
şi informaţii legate de mediu. SEIS va strânge laolaltă fluxurile de date existente şi informaţiile privind
politicile europene şi legislaţia europeană de mediu, facilitând accesul atât al responsabililor politici, cât şi
al cetăţenilor. O problemă importantă o reprezintă dezvoltarea sistemului SEIS ca platformă de comunicare
bilaterală, permiţând utilizatorilor să încarce şi să facă schimb de informaţii.
În următorii ani, Agenţia Europeană de Mediu şi Eionet vor colabora cu Comisia Europeană şi cu alte părţi
interesate pentru punerea în aplicare a SEIS. Vom realiza acest lucru prin îmbunătăţirea sistemelor şi
instrumentelor de raportare existente (Reportnet), a iniţiativelor referitoare la e-Guvern, a Infrastructurii
pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE), a Monitorizării globale pentru mediu şi
securitate (GMES) şi a Sistemului global al sistemelor de observare a Pământului (GEOSS).
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„Publicul, responsabilii politici, comunitatea ştiinţifică şi politicienii vor beneficia de activitatea desfăşurată
de AEM, iar această tendinţă este pe punctul de a se dezvolta; schimbările climatice, pierderea
biodiversităţii, calitatea apei şi a aerului sunt probleme care presupun dezbateri aprinse. Consider că
aceasta poate continua numai dacă în centru se află o AEM cu o viziune de perspectivă care, pe parcursul
următorilor cinci ani va furniza informaţii inovatoare actuale, pertinente şi solide.”
Preşedintele Consiliului de administraţie al AEM, Dr. Karsten Sach

Organizare
Comunitatea Europeană a adoptat în 1990 un Regulament de
instituire a Agenţiei Europene de Mediu şi a Reţelei europene de
informare şi observare pentru mediu (Eionet). Agenţia Europeană
de Mediu şi-a început pe deplin activitatea în anul 1994.
Alcătuit din reprezentanţi ai celor 32 de ţări membre ale
organizaţiei, personalul agenţiei este concentrat la sediul central
al organizaţiei din Copenhaga. Din personal fac parte experţi în
domeniul mediului şi dezvoltării durabile, al gestionării informaţiei
şi comunicării. Aceştia colaborează pentru a colecta, analiza şi
interpreta informaţiile din ţările membre şi pentru a le transmite
părţilor interesate şi cetăţenilor din cadrul sistemului UE şi din
afara acestuia.
Pentru a sprijini colectarea, gestionarea şi analizarea datelor, AEM
a înfiinţat şi coordonează Centre tematice europene (CTE) care
acoperă principalele domenii operaţionale şi de mediu din cadrul
programului de lucru al AEM. Centrele tematice sunt prezente în
toate ţările membre ale AEM.

Structura de conducere
Consiliul de administraţie al AEM este
alcătuit dintr-un reprezentant al fiecărei
ţări membre, doi reprezentanţi din
partea Direcţiei Generale Mediu şi din
partea Direcţiei Generale Cercetare din
cadrul Comisiei Europene şi doi experţi
ştiinţifici desemnaţi de Parlamentul
European. Printre sarcinile Consiliului
de administraţie se numără adoptarea
programelor de lucru ale AEM, numirea
Directorul executiv şi desemnarea
membrilor Comitetului ştiinţific. Comitetul
este organismul consultativ pe probleme
ştiinţifice al Consiliului de administraţie şi
al Directorului executiv.
Directorul executiv este responsabil în
faţa Consiliului de administraţie pentru
punerea în aplicare a programelor de lucru
şi pentru funcţionarea de zi cu zi a Agenţiei
Europene de Mediu.
AEM îşi organizează activităţile în
programe de lucru anuale, cuprinse într-o
strategie pe cinci ani şi într-un program de
lucru multianual. Strategia actuală acoperă
perioada 2009–2013.

Consiliul de administraţie

Conducerea AEM

Preşedinte
32 de reprezentanţi naţionali
Doi membri desemnaţi de Parlamentul European
Doi reprezentanţi ai Comisiei Europene
Observator: Preşedintele Comitetului ştiinţific

Consiliul de
administraţie
Comitetul
executiv

Comitetul ştiinţific
Cel mult 20 de oameni de ştiinţă desemnaţi de Consiliul de
administraţie care acoperă o varietate de probleme legate de
mediu.
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