Oblasti činnosti
Cieľom agentúry EEA je:
• podporovať informačné požiadavky EÚ a medzinárodné právne predpisy v oblasti životného prostredia,
• hodnotiť európske životné prostredie a vyhodnocovať účinnosť politík,
• zlepšiť koordináciu a distribúciu environmentálnych údajov a informácií o Európe.

„Podrobná a prezieravá politika
si vyžaduje aj kvalitnejšie
a detailnejšie informácie.
V tomto smere sme značne
pokročili. Až teraz si však
začíname uvedomovať úplný
potenciál environmentálnych
informácií. Agentúra EEA sa
prostredníctvom Európskeho
zdieľaného environmentálneho
informačného systému (SEIS)
usiluje viesť technológie, najme
internet, novým smerom
z pohľadu ich vzájomnej
interakcie so životným
prostredím.“
Profesorka Jacqueline McGlade,
výkonná riaditeľka agentúry
EEA

Eionet a iní partneri
agentúry EEA
Informácie, ktoré poskytuje
agentúra EEA pochádzajú
z mnohých zdrojov. Na
spoluprácu s agentúrov EEA
bola zriadená sieť národných
environmentálnych inštitúcií,
Európska environmentálna
informačná a monitorovacia sieť
(Eionet), ktorá zahŕňa viac ako
300 národných inštitúcií a orgánov
po celej Európe. Agentúra EEA
je zodpovedná za rozvoj siete
a koordináciu jej aktivít. Za týmto
účelom úzko spolupracujeme
s národnými ohniskovými bodmi
(NFP), ktorými sú zvyčajne
národné environmentálne
agentúry alebo ministerstvá
životného prostredia v členských
krajinách, ktoré sú zodpovedné za
koordináciu aktivít siete Eionet na
vnútroštátnej úrovni.
Národné ohniskové body sú
zodpovedné hlavne za vytvorenie
a udržiavanie národnej siete,

identifikovanie národných
informačných zdrojov,
zhromažďovanie a prenos údajov
a informácií z monitorovania
a iných aktivít, pomáhajú agentúre
EEA analyzovať zhromaždené
informácie a pomáhajú pri
poskytovaní informácií agentúry
EEA konečným užívateľom
v členských krajinách.
Ďalšími dôležitými partnermi
a zdrojmi informácií agentúry
EEA sú európske a medzinárodné
organizácie, napríklad Štatistický
úrad (Eurostat) a Spoločné
výskumné centrum (JRC)
Európskej komisie, Organizácia
pre hospodársku spoluprácu
a rozvoj (OECD), Environmentálny
program OSN (UNEP), Organizácia
Spojených národov pre výživu
a poľnohospodárstvo (FAO)
a Svetová zdravotnícka organizácia
(WHO).
Agentúra EEA úzko spolupracuje
s týmito organizáciami pri príprave
informácií a hodnotení pre svojich
klientov a cieľové skupiny.
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„Cieľom agentúry EEA je sprístupniť tvorcom politík a občanom včasné a relevantné informácie
a poznatky s cieľom položiť pevné základy environmentálnych politík, odpovedať na otázky týkajúce
sa životného prostredia v každodennom živote a začleniť environmentálne myslenie a vzdelávanie do
hlavného prúdu rozhodovania.“
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Kontaktné informácie:
Európska environmentálna agentúra
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň K
Dánsko
Fax +45 33 36 71 99
Tel. +45 33 36 71 00
Internetová stránka: eea.europa.eu

Európska environmentálna agentúra
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Poslanie
Cieľom agentúry EEA je podporovať trvalo udržateľný rozvoj a pomáhať
pri dosahovaní viditeľného a merateľného zlepšenia životného prostredia
v Európe poskytovaním včasných, cielených, relevantných a spoľahlivých
informácií pre tvorcov politík a pre verejnosť.

Členovia

Klienti a cieľové skupiny

Členskú základňu agentúry EEA
tvoria členské štáty EÚ, je však
otvorená aj krajinám, ktoré nie
sú členskými štátmi Európskej
únie. V súčasnosti pozostáva
z 32 členských krajín: 27 členských
štátov EÚ spolu s Islandom,
Lichtenštajnskom, Nórskom,
Švajčiarskom a Tureckom.
Albánsko, Bosna a Hercegovina,
Bývalá juhoslovanská republika
Macedónsko, Čierna hora,
Chorvátsko a Srbsko požiadali
o členstvo spoločne a už niekoľko
rokov spolupracujú s agentúrou
EEA.

Medzi hlavných klientov
agentúry EEA patrí Európska
komisia, Európsky parlament,
Rada Európskej únie, ktoré sa
zameriavajú prevažne na potreby
meniacich sa predsedníctiev EÚ,
a členské krajiny agentúry EEA.

aktérov, agentúra EEA
spolupracuje s inštitúciami
EÚ vrátane Hospodárskeho
a sociálneho výboru, Výboru
regiónov, Európskej investičnej
banky, Európskej banky pre
rekonštrukciu a rozvoj a agentúr
EÚ. K ďalším významným cieľovým
skupinám mimo rámca EÚ patrí
podnikateľská a akademická obec,
mimovládne organizácie a iné
skupiny občianskej spoločnosti.

Okrem tejto základnej, na
európskej a národnej úrovni
pôsobiacej skupiny politických

Cieľom agentúry EEA je
dosiahnuť obojstranný dialóg
so svojimi klientmi a cieľovými
skupinami za účelom určenia
ich potrieb v oblasti informácií
a zabezpečenia aby informácie,
ktoré agentúra EEA poskytuje, boli
pre nich zrozumiteľné a užitočné.
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Informačné centrum
agentúry EEA
Informačné centrum agentúry
EEA poskytuje individuálne
odpovede na externé požiadavky
o informácie a širokej verejnosti je
k dispozícii každý pracovný deň.

Internetová stránka
agentúry EEA
Internetová stránka eea.europa.
eu je jednou z najobsiahlejších
verejných environmentálnych
informačných služieb na internete
a najvyťaženejším informačným
kanálom agentúry EEA. Úplné texty
všetkých správ, súhrnov a článkov
umiestnených na internetovej
stránke, je možné si bezplatne
prevziať. K dispozícii sú aj údaje
a informácie, na ktorých základe
sa správy pripravujú. Na uľahčenie
komunikácie a oslovenie širšieho
publika sa stále častejšie využíva
multimediálny obsah.

Výstupy agentúry EEA
Agentúra EEA poskytuje
hodnotenia a informácie vo
forme správ, krátkych prehľadov
a článkov, tlačových materiálov
a online produktov a služieb.
Použitím scenárov a iných metód
tieto materiály popisujú stav
životného prostredia, súčasné
trendy a tlaky, hybné sily
v hospodárskej a sociálnej oblasti,
účinnosť politík a identifikáciu
budúcich trendov, výhľadov
a problémov.
Súhrny hlavných správ i rôznych
článkov a tlačové správy sa často
prekladajú do úradných jazykov
členských krajín agentúry EEA.

Objednávanie produktov
agentúry EEA
Predajné tlačené publikácie
agentúry EEA je možné si objednať
prostredníctvom kníhkupectiev, u
národných distribútorov Úradu pre
publikácie EÚ (http://publications.
europa.eu/others/agents/
index_en.htm) alebo cez online
kníhkupectvo (http://bookshop.
europa.eu). Aktuálny prehľad
dostupných publikácií sa uvádza
v časti „produkty/publikácie“ na
našej internetovej stránke.
Prihláste sa k odberu noviniek cez
RSS kanál alebo cez oznamovaciu
službu agentúry EEA a bude
vám doručený e-mail, keď sa na
internetovej stránke uverejnia
nové správy.
O tlačené verzie bezplatných
materiálov môžete zažiadať
vyplnením príslušného formulára
Informačného centra agentúry
EEA.

Európsky zdieľaný environmentálny informačný systém
Vo februári 2008 Európska komisia navrhla, aby sa zriadil európsky zdieľaný environmentálny informačný
systém (SEIS) — internetový systém, kde poskytovatelia verejných informácií zdieľajú environmentálne
údaje a informácie. V rámci systému SEIS sa sústredia toky údajov a informácie týkajúce sa
environmentálnych politík a právnych predpisov EÚ a zjednoduší sa ich dostupnosť pre tvorcov politík
i občanov. Hlavnou úlohou bude vytvoriť zo systému SEIS platformu obojsmernej komunikácie umožňujúcu
užívateľom vkladať a vymieňať si informácie.
Agentúra EEA a sieť Eionet budú v nadchádzajúcich rokoch spolupracovať s Európskou komisiou a ďalšími
zainteresovanými stranami na implementácii systému SEIS. EEA sa bude orientovať na rozvíjanie
existujúcich systémov a nástrojov na poskytovanie údajov (Reportnet), iniciatív súvisiacich so službami
e-Government, infraštruktúrou pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE), Globálnym
monitorovaním životného prostredia a bezpečnosti (GMES) a Globálnym systémom systémov pozorovania
Zeme (GEOSS).
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„Verejnosť, tvorcovia politík, vedecká obec a politici, títo všetci prispievajú k práci, ktorú vykonáva agentúra
EEA a tento trend rastie, pretože problematika klimatickej zmeny, poklesu biodiverzity, kvality vody a
ovzdušia vyvoláva búrlivú diskusiu. Usudzujem, že v tomto trende sa bude pokračovať len ak v jeho
strede bude stáť pokroková agentúra EEA, ktorá počas nasledujúcich piatich rokov bude poskytovať nové
informácie, ktoré budú aktuálne, relevantné a obsažné.“
Predseda predstavenstva agentúry EEA, Dr. Karsten Sach

Organizácia

Vedenie

Európske spoločenstvo prijalo v roku 1990 nariadenie, ktorým
sa zriaďuje agentúra EEA a jej Európska environmentálna
informačná a monitorovacia sieť (Eionet). Činnosť agentúry EEA
sa začala v roku 1994.

Predstavenstvo agentúry EEA pozostáva
z jedného zástupcu z každej členskej
krajiny, dvoch zástupcov z Generálneho
riaditeľstva Európskej komisie pre
životné prostredie a Generálneho
riaditeľstva Európskej komisie pre
výskum a dvoch vedeckých expertov,
ktorých menuje Európsky parlament.
K úlohám predstavenstva patrí prijímať
pracovné programy agentúry EEA,
menovať výkonného riaditeľa a menovať
členov vedeckého výboru. Vedecký
výbor poskytuje vo vedeckých otázkach
poradenstvo predstavenstvu a výkonnému
riaditeľovi.

Zamestnanci agentúry EEA pochádzajú zo všetkých 32 členských
krajín a pracujú hlavne v sídle organizácie v Kodani. Patria k nim
odborníci v oblasti životného prostredia a trvalo udržateľného
rozvoja, informačného manažmentu a komunikácie. Spoločne
pracujú na zhromažďovaní, analyzovaní a interpretovaní
informácií z členských krajín a ich distribúcii zainteresovaným
stranám a občanom v rámci systému EÚ aj mimo neho.
Na podporu zhromažďovania, riadenia a analýzy údajov agentúra
EEA zriadila a riadi európske tematické centrá (ETC) pokrývajúce
hlavné environmentálne a operačné oblasti pracovného programu
agentúry EEA. Tematické centrá sa nachádzajú v členských
krajinách agentúry EEA.

Výkonný riaditeľ sa zodpovedá
predstavenstvu za realizáciu pracovných
programov a za bežný chod agentúry EEA.
Agentúra EEA pripravuje svoje aktivity
v ročných pracovných programoch,
zastrešených päťročnou stratégiou a
viacročným pracovným programom.
Súčasná stratégia sa vzťahuje na obdobie
rokov 2009–2013.

Predstavenstvo

Riadenie agentúry EEA

Predseda
32 zástupcov krajín
Dvaja členovia vymenovaní Európskym parlamentom
Dvaja členovia zastupujúci Európsku komisiu
Pozorovateľ: predseda vedeckého výboru

Predstavenstvo
Kancelária

Vedecký výbor
Vedecký výbor pozostáva maximálne z 20 vedcov menovaných
predstavenstvom a pôsobiacich v celom rade environmentálnych
oblastí.
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