Европейска агенция пo околна среда
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Мисия и цели
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) има за цел да подпомага устойчивото развитие, като съдейства
за постигането на съществено и измеримо подобрение на околната среда в Европа чрез осигуряване
на навременна, целенасочена, подходяща и надеждна информация за отговорните за разработване на
политиките лица и обществеността.
Нашите ключови цели са да бъдем първичен източник на информация за околната среда на европейско равнище,
да изпълняваме водеща роля в усилията за подпомагане на дългосрочен преход към устойчиво общество и да сме
водеща организация за обмен на знания за околната среда и изграждане на капацитети в тази област.

Членове

години си сътрудничат с ЕАОС. Освен
това ЕАОС си сътрудничи с Косово*,
а Гренландия има статут на наблюдател
в редица процеси.

В ЕАОС членуват държавите-членки
на ЕС. Агенцията е отворена и за други
държави, които споделят вижданията
на Европейската общност и на
държавите-членки по отношение на
целите на Агенцията. Понастоящем
в ЕАОС членуват 33 държави, които
включват 28-те държави-членки на
ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн,
Норвегия, Швейцария и Турция.
Албания, Босна и Херцеговина, бившата
югославска република Македония,
Черна гора и Сърбия кандидатстваха
заедно за членство, като вече няколко

Клиенти и целеви групи
Основните заинтересовани страни от
дейността на ЕАОС са Европейската
комисия, Европейският парламент,
Съветът на Европейския съюз
(с по‑специален акцент върху
потребностите на сменящите се
председателства на ЕС) и държавитечленки на ЕАОС.
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* Това наименование не засяга позициите относно статута
и е в съответствие с Резолюция 1244/99 на Съвета за
сигурност на ООН и становището на Международния съд
относно Декларацията за независимост на Косово
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Обществеността също е важна целева
аудитория за ЕАОС. Това е в съответствие
с действащото законодателство на ЕС
относно достъпа до информация за
околната среда и усилията на ЕАОС за
подкрепа на прилагането на политиките
и обогатяването на знанията по
въпросите, свързани с околната среда и
изменението на климата. Политиката се
основава на широк дебат в обществото
и приемането на политиките в областта
на околната среда зависи от постигането
на широко обществено съгласие.
ЕАОС се стреми да постигне двупосочен
диалог със своите клиенти и целеви
групи, за да може да определи правилно
техните нужди от информация и да
осигури разбирането и използването
на предоставяната от Агенцията
информация.

EСТОНИЯ

ИР

Наред с тази основна група участници
в политиките на европейско
и национално равнище ЕАОС работи
съвместно и с други институции на ЕС.
Взаимодействаме и с по-широки групи,
застъпващи интереси в политическата
област на дейност на Агенцията, като
неправителствени организации (НПО),
научната и академичната общност,
бизнес организации, консултантски
организации и мозъчни тръстове.

КИПЪР
МАЛТА
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Продукти
ЕАОС предоставя оценки и информация под формата на доклади,
кратки информационни документи и статии, материали за
медиите и различни онлайн продукти и услуги. Материалите
предоставят информация за състоянието на околната среда,
актуалните тенденции и проблеми, икономическите и социалните
движещи сили, ефективността на политиките, като очертават
бъдещи тенденции, перспективи и проблеми чрез разработване
на сценарии и други техники.

Предоставяне на
информация онлайн
Уебсайтът eea.europa.eu предоставя
едни от най-изчерпателните публични
информационни услуги по въпроси
свързани с околната среда в интернет
и е най-активният информационен
канал на ЕАОС. ЕАОС се стреми да
премине от публикуване на своите
документи на хартиен носител към
предоставяне в интернет, с цел да
се адаптира към предпочитанията
на нарастващ брой потребители,
да подобри своевременността и
ефективността по отношение на
разходите на своите публикации, а
също така да намали своя екологичен
отпечатък.
Пълните текстове на всички доклади,
резюмета и статии са достъпни на
уебсайта, където могат да се намерят
и интерактивни графики, основани
на географски карти информационни
приложения, както и поредиците от
данни и информацията, въз основа
на които са изготвени докладите.
За улесняване на комуникацията и
обхващане на по-широка аудитория
активно се използват социалните
медии и мултимедийно съдържание.

Някои от докладите, които са предназначени за по-широка
аудитория, резюмета на важни доклади, различни статии
и съобщения за медиите се превеждат на официалните
езици на държавите-членки на ЕАОС.

Чрез интернет форума на ЕАОС
предоставяме индивидуални
отговори на външни запитвания за
информация. Освен това гражданите
могат да отправят своите запитвания
към Агенцията по телефона или при
лично посещение.

Сътрудничество в мрежа
От решаващо значение за постигането
на целите на ЕАОС са полаганите от
служителите на Агенцията усилия
за директно разпространение
на получените от нея данни и
констатации, текущо сътрудничество
с Eionet и други заинтересовани
страни, комуникация с лица за
контакт, участие в експертни срещи,
изнасяне на презентации на семинари
и конференции и т.н. Въпреки
изготвяните от Агенцията печатни
материали и постоянното нарастване
на обема на предоставяната чрез
интернет информация все още нищо
не може да замени предимствата
на личната комуникация между
доставчици и потребители на
информация.

Как да поръчате
продуктите на ЕАОС
Можете да се регистрирате за
нашата информационна услуга,
за да получавате редовно нашия
информационен бюлетин, информация
за нови публикации, както и доклади
и други безплатни материали на
електронен или хартиен носител
регулярно.
Освен това можете да ни следите във
Facebook и Twitter или да се абонирате
за RSS емисиите.
Публикациите на ЕАОС могат да
бъдат поръчани на хартиен носител,
в повечето случаи безплатно, чрез
интернет книжарницата на Службата
за публикации на ЕС (http://bookshop.
europa.eu). Във връзка с прехода
от публикации на хартиен носител
към електронни публикации в
интернет някои категории продукти
са достъпни само в електронен
формат. За актуализиран преглед на
наличните публикации посетете раздел
„Публикации“ в нашия уебсайт.

Организация
Европейската общност прие
регламент за създаване на ЕАОС и на
Европейската мрежа за информация
и наблюдение на околната среда
(Eionet) през 1990 г., а същинската си
дейност ЕАОС започна през 1994 г.
Болшинството от служителите на
ЕАОС, които се назначават измежду
гражданите на 33-те държавичленки, работят в седалището

на организацията в Копенхаген.
Сред служителите има експерти
в областите на околната среда и
устойчивото развитие, управлението
на информацията и комуникациите.
Те работят съвместно за събиране,
анализ и тълкуване на информация
от държавите-членки, както и
за нейното разпространение
сред заинтересованите страни и
гражданите в системата на ЕС и извън
нея.
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За да подпомогне събирането,
управлението и анализа на данни, ЕАОС
създаде и управлява Европейските
тематични центрове (ЕТЦ), които
обхващат основните оперативни
области в околната среда, включени
в работната програма на Агенцията.
Тематичните центрове са структурирани
като мрежи, обединяващи около
деветдесет специализирани институции,
разположени в държавите-членки на
ЕАОС.

ЕАОС се стреми да допринася за реализирането на амбицията на Европа за преход към
нисковъглеродно, използващо ефективно ресурсите и устойчиво по отношение на влиянието върху
екосистемите общество до 2050 г. Съществуващите продължително време екологични проблеми
са взаимно свързани, а в основата им са социално-икономическите системи, които осигуряват
необходимите за модерното общество елементи като храна, енергия и транспорт. За да
гарантираме устойчив напредък към реализирането на целта до 2050 г., са необходими кардинални
промени в тези основни за функционирането на обществото системи.
Д-р Hans Bruyninckx
Изпълнителен директор

Управление
Съставът на управителния съвет на ЕАОС включва по
един представител на всяка от 33-те държави-членки,
двама представители на генерална дирекция „Околна
среда“ и генерална дирекция „Научни изследвания“ на
Европейската комисия, както и двама научни експерти,
определени от Европейския парламент. Задълженията
на управителния съвет включват приемане на работните
програми на ЕАОС, избиране на изпълнителен директор
и назначаване на членовете на научния комитет.
Научният комитет на ЕАОС се състои от не повече от
20 научни експерти, чийто експертен капацитет обхваща
различни екологични теми. Този комитет е консултативен
орган по научни въпроси към управителния съвет
и изпълнителния директор. Председателят на научния
комитет участва в работата на управителния съвет със
статут на наблюдател.
Изпълнителният директор е отговорен пред управителния
съвет за изпълнението на работните програми и за
текущото управление на ЕАОС.

ЕАОС организира своите дейности посредством годишни
работни програми, които се изготвят въз основа на
петгодишна Многогодишна работна програма (МРП).
Актуалната МРП обхваща периода 2014-2018 г. и е
структурирана в четири основни области:
• обосноваване на изпълнението на политиките, което
включва предоставяне на обратна информация и данни
за политически рамки и цели на ЕС посредством текущо
докладване за напредъка по ключови теми на околната
среда;
• оценка на системни предизвикателства, представяйки
анализи отразяващи макро-, многосекторни и
дългосрочни перспективи, с цел подпомагане на
реализацията на дългосрочните визии, залегнали в
Седмата програма за действие на ЕС за околната среда;
• съвместно създаване, обмен и използване на знания,
изразяващо се в изграждане и поддръжка на мрежи от
хора и информационни системи, които са основата и
задължителен елемент на нашата дейност по докладване;
• управлението на ЕАОС, чиято цел е спазване на всички
правила и норми, приложими към Агенцията, успоредно
с непрекъснато повишаване на нейната ефикасност и
ефективност.

Управителен
съвет
Бюро

Изпълнителен
директор
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Научен
комитет

Както е посочено в Многогодишната работна програма, приета от управителния съвет,
амбицията на ЕАОС е да продължи да бъде водещ доставчик на основната информация, необходима
за повишаване на ефективността на политиката в областта на околната среда. Наред с това
ЕАОС се стреми да участва в създаването на нови данни и знания, които ще бъдат необходими за
обосноваването и осъществяването на основополагащия преход към постигане на дългосрочна
устойчивост на нашите общества.
Elisabeth Freytag-Rigler
Председател, управителен съвет на ЕАОС

Eionet и други партньори
на ЕАОС
Предоставяната от ЕАОС информация
произхожда от широк кръг източници.
Създадена е мрежа от национални
органи по околната среда, работеща
съвместно с ЕАОС/Eionet, в която
участват повече от 300 институции
от цяла Европа. ЕАОС е отговорна
за развитието на тази мрежа и за
координирането на нейните дейности.
За постигането на тази цел ние
работим в тясно сътрудничество
с националните координатори (както
е показано на фигурата по-долу), които
типично са националните агенции или
министерствата за околната среда на
държавите-членки. Те са отговорни
за координирането на дейностите на
Eionet на национално равнище.

Наред с други задачи националните
координатори разработват
и поддържат националната мрежа,
идентифицират национални
източници на информация, събират
и разпределят данни и информация
от мониторинг и други дейности,
помагат на ЕАОС да анализира
събраната информация и съдействат
при предаването на предоставената
от ЕАОС информация към крайните
потребители в държавите-членки.
Други важни партньори и източници
на информация са европейски
и международни организации
като Статистическата служба
на ЕС (Евростат) и Съвместният
изследователски център (JRC) на
Европейската комисия, Организацията
за икономическо сътрудничество

и развитие (ОИСР), Програмата на
ООН за околната среда (ЮНЕП),
Организацията на ООН за прехрана
и земеделие (ФАО) и Световната
здравна организация (СЗО). ЕАОС
работи в тясно сътрудничество
с тези организации при изготвянето
на информация и оценки за своите
клиенти и целеви групи. Освен
това ЕАОС участва в работата на
неформалната мрежа на агенциите
за защита на околната среда в Европа
и обезпечава секретариата на тази
мрежа.

Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet)
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ЕАОС работи в рамките на комплексна и многостепенна управленска структура с множество
участници на европейско, национално и глобално равнище. Тази структура включва
и научноизследователски институти, предприятия и НПО. Специфичната функция на ЕАОС е да
подпомага разработването на политики на равнище ЕС и да изгражда капацитет в държавитечленки, като осъществява двупосочен обмен на данни и информация за околната среда
с гарантирано качество в сътрудничество с Eionet като свой привилегирован партньор.
Многогодишна работна програма на ЕАОС за периода 2014-2018 г.
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