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Evropská agentura pro životní prostředí

Základní údaje
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) byla právně ustavena nařízením EHS 1210/90
v roce 1990 (pozměněno nařízením ES 933/1999 a nařízením ES 1641/2003). Rozhodnutí o jejím
zeměpisném umístění v Kodani bylo přijato v roce 1993 a Agentura zahájila činnost v roce 1994.
EEA je hlavní evropskou veřejnou institucí, jejímž úkolem je poskytovat včasné, cílené, relevantní
a spolehlivé informace pro politické činitele a veřejnost, podporovat udržitelný rozvoj a napomáhat
dosažení podstatného a měřitelného zlepšení životního prostředí v Evropě.
Práce agentury zahrnuje koordinační síť Eionet a informační systém, jenž shromažďuje a analyzuje
údaje o životním prostředí pocházející současně od útvarů Evropské komise, členských států EEA,
mezinárodních organizací, účastníků úmluv a dohod, poskytuje poradenství při přípravě politiky
životního prostředí a zajišťuje všem těmto a dalším informacím co nejširší publicitu.
Tato strategie EEA na období 2004–2008 je třetím víceletým pracovním programem agentury, tak jak
to vyžadují její stanovy. Byla schválena správní radou EEA na jejím zasedání 25. listopadu 2003.
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Úvodní slovo předsedy správní rady

Počáteční datum této nové pětileté strategie odpovídá okamžiku, kdy se ujímám vedení
správní rady agentury. Je mi ctí, že jsem byl zvolen na toto významné místo, a již
předem se těším na užší spolupráci v nastávajících letech s členy představenstva a
výkonnou ředitelkou Jacqueline McGlade při realizaci strategie Evropské agentury pro
životní prostředí.
Jménem správní rady děkuji odstupujícímu předsedovi Keesi Zoetemanovi, za jeho
obětavost a odborný přístup k vedení agentury v uplynulých čtyřech letech. Přejeme mu
vše nejlepší do jeho další činnosti.
S výhledem do nadcházejících pěti let bych chtěl vyzdvihnout dva strategické rozměry
dalšího rozvoje Evropské agentury pro životní prostředí.
Za prvé je to rozšíření, v němž si EEA nadále udržuje přední postavení v procesu
evropské integrace. Zatímco EU jako taková očekává 1. květen 2004, kdy se počet jejích
členských států rozroste na 25, EEA má již nyní 31 členů, včetně Rumunska, Bulharska a
Turecka. Těsně rovněž spolupracujeme se zeměmi na západě Balkánského poloostrova.
Agentura tak nejen zvyšuje kvalitu a geograÞcký rozsah informací o životním prostředí,
ale také svým dílem přispívá ke stabilizaci a rozvoji těchto zemí, ve prospěch míru a
prosperity v celé Evropě.
Za druhé jde o rostoucí důraz, který se bude klást na hodnocení účinnosti politiky.
Politika v oblasti životního prostředí již není žádná improvizace. Pokud máme být schopni
přesvědčit politiky a veřejnost o tom, že pravidla životního prostředí jsou nezbytná a
prospívají společnosti jako celku, musíme umět dokázat, že přinášejí skutečné výsledky
a jsou účinná. Těší mne, že rovněž Evropská komise vidí jasnou úlohu EEA v této oblasti.
Budeme s Komisí úzce spolupracovat, abychom mohli vykázat skutečné výsledky.
Lars-Erik Liljelund

iii

Úvodní slovo předsedy vědeckého
výboru

Vědecký výbor vítá a podporuje tuto Strategii Evropské agentury pro životní prostředí,
která stanoví hlavní priority pro nadcházejících pět let. Na tomto pevném základě bude
agentura schopna ve prospěch životního prostředí a občanů Evropy podstatně zvýšit
množství zpracovávaných nezávislých a zaručeně kvalitních informací.
Výbor očekává, že bude moci v tomto vývoji také sehrát svou úlohu. Sama EEA nemá
provádět výzkum, ale má nejnovější výsledky získané ve světě vědy zapracovat a
zahrnout do informací, které poskytuje. Členové výboru jsou vědci na vysoké odborné
úrovni a společně postihují všechny odborné oblasti potřebné pro práci agentury. Jejich
úlohou tedy je zajišťovat pevné vazby mezi vysokoškolskými institucemi a EEA a vnášet
kritické podněty do její činnosti.
Nikde není spojovací funkce mezi společenstvím výzkumných pracovníků a světem
politiky tak důležitá jako v dalším rozvoji indikátorů. Podchycení složitých vědeckých
poznatků, teorií a hypotéz v podobě snadno pochopitelných a všeobecně přijímaných
indikátorů je jádrem práce agentury. Vyvinout indikátory, které dokládají propojení mezi
environmentálním, sociálním a hospodářským rozměrem udržitelného rozvoje je pro nás
jedna z hlavních výzev. Ozývá se také požadavek na agregované indikátory, které shrnují
velké množství informací pocházejících z více oblastí najednou. Naším úkolem je této
potřebě vyhovět, aniž bychom přitom ztratili ze zřetele často složité a protikladné trendy,
které lze za těmito agregovanými čísly nalézt.
Konečně bych rád zdůraznil rozhodující význam záruky kvality údajů a hodnocení, stejně
jako kvantiÞkaci nejistot. Mají-li být klienti a veřejnost schopni po svém použít informací,
které jim agentura poskytuje, je transparentnost v tomto ohledu zásadně důležitá.
Vědecký výbor se těmito otázkami již zabývá a jeho cílem je poskytnout agentuře
v tomto ohledu výraznou podporu.
Bedřich Moldan
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Pohled výkonné ředitelky

Kvalita života lidí ve velké míře závisí na životním prostředí, v němž žijí, stejně jako na
sociálním a hospodářském rozvoji. EEA napomáhá sehrát zásadní úlohu v zabezpečení
evropské budoucnosti tím, že politickým činitelům a veřejnosti poskytuje včasné, cílené,
relevantní a spolehlivé informace o stavu životního prostředí.
Kontext, v němž agentura působí, se rychle vyvíjí. Původně byla zamýšlena jako
organizace, jež má poskytovat informace a údaje o životním prostředí; dnes Evropský
parlament, Evropská komise a členské státy EEA od agentury požadují, aby nejen
vydávala zprávy a poskytovala poradenství o stavu životního prostředí a technických
otázkách týkajících se ochrany životního prostředí a udržitelného způsobu využívání
přírodních zdrojů, ale také zajišťovala účinnou formulaci a provádění klíčových opatření
v oblasti politiky životního prostředí a jednotlivých oborů činnosti. V budoucích pěti letech
tedy agentura rozšíří svou činnost a podpoří celou řadu politických procesů tím, že bude
šířit znalosti o evropském životním prostředí, stejně jako o krocích podniknutých na jeho
ochranu.
Jednou z klíčových otázek pro členské státy je potřeba zefektivnit předávání údajů.
V nadcházejících pěti letech bude agentura spolupracovat se svými klíčovými
mezinárodními partnery, včetně Evropské komise (zvláště s Eurostatem a Společným
výzkumným střediskem — JRC), s OECD a se signatáři nejrůznějších mezinárodních
úmluv s cílem vytvořit prostředky k tomu, aby se zprávy o údajích poskytovaly jen
jednou, ale aby byly následně využívány k více účelům. Na podporu tohoto postupu bude
agentura rozšiřovat a poskytovat ještě vyšší záruku kvality informací, s nimiž pracuje,
neboť v celé agentuře zavede kontrolu kvality a systému řízení. Systém bude otevřen pro
síť EEA zahrnující vládní organizace, agentury, skupiny občanů, představitele výroby a
odborníky, takže údaje bude možno sledovat od jejich zdroje až ke konečnému uživateli.
Oporou této činnosti bude náročný program budování kapacit v nových členských
státech.
Agentura intenzivně pracuje na plnění cílů a záměrů stanovených v právních
předpisech Evropské komise a pracovních programech týkajících se rozšíření, stability a
bezpečnosti, udržitelného rozvoje a hospodářství zapojujícího co nejvíce aktérů. Přijetím
integrovaného přístupu k hodnocení zlepšování nebo zhoršování životního prostředí bude
EEA schopna poskytnout ucelený pohled na dopady na životní prostředí s ohledem na
jednotlivé obory činnosti a oblasti politiky životního prostředí. V budoucích pěti letech je
cílem agentury tyto schopnosti ještě rozšířit a zpracovat řadu integrovaných hodnocení
vzájemného působení mezi hlavními oborovými politikami a životním prostředím a
řadu výhledových studií a studií scénářů, které pomohou předjímat potenciální hrozby,
ale také příležitosti pro vytvoření životaschopného, bezpečného a stabilního vzoru pro
udržitelný rozvoj.
Jacqueline McGlade
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Složení EEA

1

Organizace a sítě EEA

Agentura dokončí v lednu roku 2004 svou reorganizaci, tedy právě včas, aby mohla začít působit v rámci
Strategie EEA na období 2004–2008. Cílem její nové struktury je lépe vyjadřovat měnící se potřeby jejích
hlavních odběratelů a poskytnout transparentnější přístup k údajům, informacím a jednotlivým expertům. Byly
ustaveny skupiny, v nichž mají mít jednotlivci možnost pracovat na více provázaných činnostech týkajících
se oborových analýz, rozborů politiky, rozvoje nových informačních systémů včetně prostorových informací,
scénářů a průřezových hodnocení takových oblastí, jako je voda a biologická rozmanitost, chemické látky,
odpady, kvalita ovzduší, změna klimatu a životní prostředí a zdraví.
Pro zvýšení účinnosti komunikace s Evropským parlamentem, Komisí, dalšími institucemi ES, členskými zeměmi
EEA a partnery po celém světě byl sestaven jednotný program hlavních akcí. Tento nový program bude mít za
úkol předkládat nové prostředky, jako jsou přehledné zprávy, aktualizace a multimediální produkce, stejně jako
komunikační strategie.
Agentura je organizace, která působí v síti — při poskytování poradenství a podnětů v oblasti indikátorů,
toku dat a zefektivňování informací se do velké míry spoléhá na Eionet. Informace o pokročilosti v provádění
konkrétní politiky nyní řídí nová síť evropských agentur působících v oblasti ochrany životního prostředí.
V následujících pěti letech bude agentura nadále posilovat prostředky, z nichž se skládá její síť, a usilovat o
jejich rozšíření prostřednictvím aktivní účasti zainteresovaných stran pro lepší tvorbu scénářů, vyhodnocování
politiky a záruku kvalitních údajů.

Hlavní fáze cyklu politiky, jež vychází z dat,
informací a znalostí
IdentiÞkace
problému (1)
Formulace
problému (2)

Účinnost politických
opatření (6)

Implementace
politických opatření
(5)

Data
Informace
Znalosti

Zpracování
politických opatření
(4)
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IdentiÞkace
politických opatření
(3)

Integrovaný pohled

Životní prostředí a oborová témata
Strategie EEA navazuje na 6. akční program pro životní prostředí. Agentura působí průřezově ve čtyřech
hlavních tematických okruzích: zabývá se klimatickými změnami, ztrátou biologické rozmanitosti spolu s
prostorovými změnami, ochranou lidského zdraví a kvality života, a konečně využíváním a hospodařením
s přírodními zdroji a odpady. Každý z těchto aspektů je ovlivňován celou řadu procesů odehrávajících se
ve společnosti a jednotlivých oborech. V budoucích pěti letech EEA zpracuje sérii hodnocení týkajících se
propojení mezi těmito tématy a průřezovými oborovými dopady na životní prostředí. Početně omezený
soubor stěžejních indikátorů poslouží k vypracování zpráv týkajících se dopadu jednotlivých oborů na
trendy v životním prostředí a zdraví ekosystémů.

Ovzduší

Biologická
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prostředí

Mořské
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Suchozemské
oblasti a půda
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Životní prostředí v Evropě

4

Informační systémy a sítě

Informační systém EEA/Eionet byl zřízen
jako podpora pro všechny činnosti EEA a
Eionetu spojené s tokem údajů a informací
pocházejících z jednotlivých zemí a jiných
zdrojů směrem k agentuře, společně s
předáváním hodnocení a poznatků zpět
těmto zemím, institucím Společenství
a dalším odběratelům. Tento systém je
tvořen lidmi a organizacemi působícími v
síti, činnostmi, které v rámci sítě vyvíjejí,
jakož i podpůrnými prostředky v oblasti
infrastruktury a elektronických nástrojů.

gie
olo
n
h
ec
ít
Znalosti

a) Základní sada indikátorů
Indikátory slouží především k jasnému a jednoduchému sdělování
informací. Využívají široce dostupných údajů a soustřeďují se na
ta hlediska, která jsou pokládána za relevantní z hlediska politiky
životního prostředí. Indikátory obvykle informace kvantiÞkují,
neboť propojují četné a různorodé soubory údajů a napomáhají
odhalovat zásadní trendy přítomné ve složitých jevech.
V uplynulých pěti letech agentura se svými členy pracovala
na vývoji základní sady indikátorů a indexů, které vyjadřují
stav životního prostředí v návaznosti na rozbory hospodářské
výkonnosti, sociálního rozvoje a provádění politiky životního
prostředí. V prvním roce naplňování své strategie bude
agentura tuto základní sadu indikátorů a s nimi spojených
toků informací z jednotlivých zemí dále dopracovávat. Tyto
informace budou potom agentura i Eionet využívat ke sledování
pokroku dosaženého na evropské úrovni v porovnání s cíli a
záměry politiky životního prostředí a k poměřování výkonnosti
jednotlivých zemí v oblasti životního prostředí. K tomu budou
použity srovnatelné údaje a důsledné metodologické postupy.

Záru
ka
kv
a

l
y
it

I nf o
rm
ač
n

V budoucích pěti letech bude prioritou
agentury zlepšit tento systém a poskytnout
tak účinnější podporu produktům a
službám EEA, rozšířit síť i kapacity
potřebné pro uživatele. Budou zavedeny
a posíleny procedury pro zajištění kvality,
čímž se zabezpečí standardizace, větší
stejnorodost a jasnější vymezení údajů
pro uživatele. Kromě toho se bude
agentura podílet na revizi systému
podávaných zpráv, kterou provádí Evropská
komise, a rozšíří informační systém o
společný Evropský integrovaný systém
prostorových informací v souladu s Inspire

(Infrastruktura prostorových informací v Evropě) a s iniciativami
Globálního monitorování pro životní prostředí a bezpečnost
(GMES).

Hlavní
odběratelé

Produkty

Hodnocení

Cílená komunikace
a

Informace

služby

Široká
veřejnost

y
V

Data
tv
ář
en
í sí
tě

Dostupnost a transparentnost

ě
Vým

na
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b) Zefektivnění systému

c) Komunikační služby pro veřejnost

Síť bude rozšířena a zahrne kapacity
nezbytné pro nové typy produktů a služeb,
které mají být během pětiletého období
vyvinuty například v oblasti udržitelného
rozvoje.

EEA posílí své komunikační systémy, aby s klíčovými odběrateli
a veřejností obecně navázala spojení pomocí co nejvhodnějších
komunikačních kanálů.

Prostřednictvím zprávy Eionetu o toku
prioritních dat poskytne agentura
hodnocení výkonnosti jednotlivých zemí,
pokud jde o předávání a kvalitu dat.
Agentura zlepší úroveň vazeb s externími
organizacemi zapojenými do informačních
toků (včetně prostorových údajů) a tvorby
indikátorů, zvláště s OECD, s Eurostatem
a JRC, přičemž bude zvláště využívat
iniciativy Globálního monitorování pro
životní prostředí a bezpečnost (GMES).
Elektronické prostředky, infrastruktura a
přehled o procesech v oblasti podnikání
pod záštitou Reportnetu se budou díky
Þnančním prostředkům Evropské komise a
agentury dále rozvíjet tak, aby informační
toky byly účinnější, transparentnější a
použitelné pro mnohé další účely.
Data uložená v datovém skladu EEA
poslouží jako opora pro základní sadu
indikátorů a jako podklad pro mezioborové
analýzy. Budou zavedeny interaktivní
nástroje, které uživatelům umožní
analyzovat údaje o životním prostředí, pro
své vlastní potřeby zpracovat hodnocení
založená na daných indikátorech a
získat odkazy na správné postupy (best
practices).
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V budoucích pěti letech bude zpřístupněn geograÞcky rozsáhlý
internetový portál otvírající přístup k regionálním a vybraným
lokálním informacím. Cílem je umožnit veřejnosti najít informace
o životním prostředí ve svém bezprostředním okolí. Po uvedení
svého poštovního směrovacího čísla nebo za použití interaktivních
map a nástrojů budou uživatelé moci najít informace o stavu
životního prostředí z hlediska ovzduší, suchozemských oblastí
a vody a také informace o opatřeních a nařízeních na ochranu
životního prostředí. Portál bude postaven na kombinaci činnosti
agentury a probíhajících iniciativ Organizace spojených národů,
mezinárodních a národních subjektů a institucí Společenství.
Systém bude obsahovat širokou škálu údajů o kvalitě životního
prostředí, jak archivních, tak poskytovaných v reálném čase.
Například v roce 2004 bude při EEA otevřen emisní registr EPER
(European pollution emissions register). Tak bude možno získat
lokalizované informace o jednotlivých regulovaných výrobních
oborech. Po celé pětileté období bude agentura rozšiřovat rozsah
znalostí z mnoha tematických okruhů a v roce 2008 bude hotov
systém pokrývající celou oblast členských zemí EEA.
Budou zavedeny webové a multimediální služby zaměřené na
mladé zájemce.

Klimatické změny

Předcházení nebo zpomalování klimatických
změn je téma, které se v evropské politice
životního prostředí těší zvláštní pozornosti.
Mnohé kroky v rámci této politiky, včetně
úspor energie, rozvoje obnovitelných
zdrojů energie, rozvoje udržitelné
dopravy, obchodování s emisemi a pružný
mechanismus z Kjóta sehrají důležitou
úlohu v zajištění úspěchu při plnění záměrů
stanovených členskými státy.
Agentura je pověřena poskytovat
hodnocení a rozbory na podporu realizace
protokolu z Kjóta, poskytovat poradenství a
zajišťovat přehledné zprávy pro Evropskou
komisi, Evropský parlament a jednotlivá
předsednictví EU, aby se prosadily nové
oblasti politiky zaměřené na ovzduší.
A to jak na snížení emisí skleníkových
plynů v oboru dopravy, energetiky,
průmyslu a zemědělství, tak na opatření
pro přizpůsobování se dopadu klimatické
změny.

V budoucích pěti letech bude patřit k
prioritám agentury:
a) Hodnocení pokroku z hlediska naplňování
Kjótského protokolu a sdílení z něj vyplývající
zátěže
Podpořit realizaci Kjótského protokolu Rámcové smlouvy OSN o
klimatických změnách (UNFCCC) a závazky členských států a EU
v oblasti sdílení z něj vyplývající zátěže (na období 2008 až 2012),
včetně dosažení zřetelného pokroku v plnění těchto závazků
k roku 2005. S tím souvisí i podpora cílům EU snížit o 1 % ročně
energetickou náročnost a udržet ji pod hranicí jinak očekávaného
vývoje, zvýšit k roku 2010 spotřebu obnovitelných zdrojů energie
v EU na 12 % celkové energetické spotřeby. Výstupy se budou
týkat zejména:
•
•
•

hodnocení pokroku ve smyslu záměrů z Kjóta a účinnosti
politiky na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU;
monitorování, zúčtování objemu a přehledu o skleníkových
plynech;
srovnání Evropy s dalšími oblastmi ve světě.

b) Dopad klimatických změn, přizpůsobování se
těmto změnám a vývoj scénářů
Podpořit stanovisko EU, jež je zastáncem mezinárodní dohody
o zpřísnění cílů pro snižování emisí po uplynutí prvního období
závazků z Kjóta (2008 až 2012). Zde se projevuje dlouhodobý
cíl EU zaměřený na maximální celkové zvýšení teploty o 2 ûC ve
srovnání s předindustriální fází výroby, což bude v dlouhodobé
perspektivě znamenat celkové snížení emisí skleníkových plynů
o 70 % ve vztahu k hladinám z 90. let. Tato činnost rovněž
napomůže integrovaným rozborům oborové politiky a strategii
udržitelného rozvoje EU s cílem zvýšit za pomoci obnovitelné
energie a vyšší energetické účinnosti rozsah využívání
udržitelných energetických zdrojů. Výstupy se budou týkat
zejména:
•
•

•
•

scénářů rozvoje jednotlivých sektorů a souvisejících
klimatických změn, včetně příspěvku pětadvacetičlenné EU;
hodnocení dopadu klimatických změn a přizpůsobování se jim,
včetně hodnocení sezonních charakteristik na regionální úrovni
(např. teplot, srážek a bouřek);
integrovaných rozborů oborové politiky, včetně úlohy
ekologických technologií;
určení citlivých oblastí a hodnocení jejich přizpůsobení se
klimatickým změnám.
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Ubývání biologické rozmanitosti, prostorové
změny

Evropa si dala závazek zastavit úbytek
biologické rozmanitosti a chránit přírodní
stanoviště a oblasti, jejichž tvářnost je
zvlášť důležité zachovat. Agentura tento cíl
podpoří pomocí hodnocení vzdálenosti od
stanoveného cíle a poskytováním informací
o změnách biologické rozmanitosti
v nejrůznějších prostorových měřítcích.
Bude provádět analýzy souvislostí s dalšími
aspekty socio-ekonomického rozvoje a
tlaků a také analýzy účinnosti politiky
životního prostředí z hlediska jiných
politických oblastí.

V budoucích pěti letech bude patřit k
prioritám agentury:
a) Biologická rozmanitost
Přispět ke splnění záměru zastavit úbytek biologické rozmanitosti
k roku 2010 pomocí hodnocení biodiverzitních trendů. Bude
přihlédnuto k plánování hmotných zdrojů, zemědělství, lesnictví,
rybolovu, znečišťování životního prostředí, kontaminaci půdy
a řízení životního prostředí ve venkovských oblastech. V
nadcházejících pěti letech se budou výstupy týkat zejména:
•
•

•
•
•

•
•
•

hodnocení vzdálenosti dělící nás od dosažení záměru k roku
2010;
indikátorů výkonnosti pro opatření v oblasti biologické
rozmanitosti, zvláště plnění programu Natura 2000 a napojení
na sektorální politiky;
vyhodnocení stavu lesních porostů;
podpory členských států a Komise v rámci Natury 2000 a
akčních plánů v oblasti biologické rozmanitosti;
soustředění stávajících zkušeností a znalostí získaných ze
sítí Natura 2000 s cílem vypracovat společné metody pro
monitorování stanovišť a druhů, ale také tlaků, jimž jsou
vystaveny;
udržování referenčních databází, portálů, směrnic a sítí;
vývoje sítě pro včasné varování týkající se invaze cizích druhů;
integrace sektorálních politik a ekonomické analýzy.

b) Hodnocení krajiny a prostorových změn
Podpořit prostorové požadavky evropských a globálních
rozvojových iniciativ, včetně klíčových tematických strategií
pro mořské systémy nebo půdu, přičemž zvláštní pozornost
bude věnována změnám ve využívání suchozemských zdrojů
v ekologicky citlivých oblastech a ochraně půd. Výstupy se budou
týkat zejména:
•

•
•

•
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integrovaného informačního systému pro přírodní a kulturní
prostředí a zástavbu, zahrnujícího i prostorové údaje, na
podporu iniciativ v tematických oblastech a v sektorálních
politikách;
hodnocení udržitelného rozvoje evropských regionů
v souvislosti se změnami biologické rozmanitosti a krajiny;
hodnocení změn spojených s klimatickými změnami,
dezertiÞkací, erozí, nánosy, zaváděním intenzivního a
extenzivního zemědělství a kontaminací;
hodnocení pobřežních a mořských ekosystémů.

Ochrana lidského zdraví a kvality života

S mnohými druhy silného znečištění,
charakteristického pro uplynulé století, se
velká část Evropy vypořádala — zapáchající
řeky, smog, neřízené skládky odpadů a
kontaminované suchozemské zdroje. Ale
nyní proti nám stojí další výzvy se stejně
ničivými účinky, i když jejich projevy jsou
méně očividné — jde o celkové oteplování,
chemikálie narušující endokrinní systém,
jemné částice v ovzduší.
Nové problémy si žádají nová řešení
— tedy uvažování v souvislostech,
kdy se zohledňují všechny aspekty
konkrétního problému. Společnost nyní
musí působit na chování spotřebitelů,
inovaci v podnikatelské sféře a na způsob
života lidí. Musí zapojit nejrůznější
společenství do plánování změn, výroby a
spotřebitelských zvyklostí zajišťujících lepší
ochranu životního prostředí, zvýšení jeho
kvality a zároveň prosperitu a lepší kvalitu
života pro všechny. Zvláště pak pro ta
společenství, která jsou snadno zranitelná.

V budoucích pěti letech bude patřit k
prioritám agentury:
a) Životní prostředí a zdraví
Napomoci zlepšování lidského zdraví a kvality života tam, kde
se prolínají s životním prostředím, a podpořit tak akční plán EU
v oblasti životního prostředí a zdraví. Výstupy se budou týkat
zejména:
•
•

•
•
•

metodologického rámce, ve kterém se budou provádět analýzy
životního prostředí a zdraví;
sady indikátorů pro životní prostředí a zdraví, tak abychom
mohli sledovat klíčové faktory životního prostředí vyvolávající
stres. To je například kvalita ovzduší a znečištění vnitřního
ovzduší a jejich působení na lidské zdraví; tuto oblast
budeme konzultovat s členskými zeměmi EEA a se Světovou
zdravotnickou organizací;
zřízení sítě Eionet pro oblast životního prostředí a zdraví;
revidované sady hodnocení životního prostředí a zdraví;
spolupráce s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin
(EFSA).

Otázky životního prostředí zasahují
do oblasti problémů hospodářských i
sociálních. Společnost se nemůže úspěšně
vypořádat se zásadními otázkami, jako
jsou klimatické změny, doprava, energie
a zdraví, bude-li hledat pouze řešení
zkvalitňující životní prostředí; musí
volit taková opatření, která přihlížejí i
k sociálním a hospodářským důsledkům.
Pro agenturu to znamená zvolit nové
způsoby práce a myšlení o otázkách, které
nám umožní přispět k hledání řešení.
V nadcházejících pěti letech nasadíme
širokou škálu přístupů včetně prostorových
analýz, modelů pro testování scénářů
budoucnosti, ekonomických nástrojů a
využívání dobrovolných dohod. Budeme
stavět na vzdělávacích programech a
průzkumech veřejného mínění, abychom
byli schopni prosadit znalosti o životním
prostředí i v projektech na místních
úrovních.
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b) Chemické látky

d) Mořské prostředí

Podporovat opatření, která sníží rizika
vyvolaná používáním chemických látek.
Činnost bude zaměřena zejména na:

Podporovat zavádění strategie EU pro mořské prostředí ve
spolupráci s účastníky úmluv o moři. Použít k tomu hodnocení
kvality ekosystémů v osmi velkých mořských ekosystémech
v Evropě. Zvláštní pozornost se bude věnovat trendům ve
fungování těchto ekosystémů, eutroÞkaci, znečištění, souladu
s právními předpisy pro životní prostředí, správnému vedení a
řízení (governance) a socio-ekonomickým rozborům udržitelného
způsobu využívání mořských zdrojů. Výstupy budou zahrnovat:

•

•

vývoj monitorovacího rámce
a informačního systému
evidujícího koncentrace, expozice a
působení chemických látek včetně
pesticidů v různých přírodních i
městských systémech;
spolupráci s novou Evropskou agenturou
pro chemické látky (European Chemicals
Agency).

c) Kvalita vody a rámcová
směrnice o vodě
Podporovat dosažení takové kvality a
kvantity povrchové a podzemní vody, jež
nebude mít výrazné dopady na lidské
zdraví a životní prostředí. Toho se budeme
snažit dosáhnout podporou plnění rámcové
směrnice o vodě, přičemž se bude hodnotit
pokrok z hlediska cíle dobrého stavu vod
k roku 2015, včetně vyhodnocení nově
vznikajících problémů. Výstupy budou
zahrnovat zejména:
•
•

•

hodnocení kvality evropských vod;
další rozvoj Eurowaternetu, Evropské
monitorovací sítě o evropských vodách,
pro podporu reportingu a dosažení
souladu s požadavky rámcové směrnice
o vodě a směrnic o dusičnanech,
městských odpadních vodách a vodách
ke koupání;
integrovaný informační systém,
obsahující prostorové údaje propojující
sladkovodní zdroje s pobřežními a
mořskými oblastmi, a další informace až
na úroveň povodí.

•
•

•
•

•

hodnocení vzdálenosti dělící nás od dosažení stanoveného
záměru;
hodnocení kvality ekosystému v největších evropských
mořských ekosystémech, založené na integrovaném systému
prostorových informací s cílem prostudovat trendy probíhající
v přírodních systémech a účinky znečištění pocházejícího ze
suchozemského prostředí;
rozvoj informačních toků pro strategii pro mořské prostředí, s
využitím Reportnetu a dalších dostupných nástrojů;
vývoj scénářů pro rozvoj pobřežních oblastí, využívání
mořských zdrojů a námořní dopravu v Arktickém a
Středozemním moři;
spolupráci s Evropskou agenturou pro bezpečnost na moři
(European Maritime Safety Agency).

e) Kvalita ovzduší
Podporovat proces zaměřený na dosažení takové kvality ovzduší,
která nebude mít výrazné dopady na lidské zdraví a životní
prostředí. Výstupy budou zahrnovat zejména:
•
•
•
•

hodnocení vzdálenosti dělící nás od dosažení stanoveného
záměru;
hodnocení znečištění místního a vnitřního ovzduší;
monitorování kvality ovzduší a znečišťujících emisí do ovzduší,
včetně zkvalitnění Airbase;
hodnocení vystavení znečišťujícím látkám v ovzduší, a to
zvláště v městských oblastech a uličních koridorech.

f) Městské oblasti a hluk
Podporovat zlepšování kvality života v městských oblastech.
Činnost bude zaměřena zejména na:
•
•

•
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hodnocení změn životního stylu a zelených ploch v městském
prostředí;
podporu tematické strategie zabývající se životním prostředím
ve městech, zvláště v oblasti monitorování živelného
růstu měst, využívání zemědělské půdy, podávání zpráv a
udržitelného způsobu městské správy;
hodnocení hluku ve vybraných oblastech.

g) Přírodní a technologická nebezpečí
Podporovat vývoj rámcových právních předpisů týkajících se předcházení rizikům a
harmonizace v oblasti mapování oblastí zvýšené nebezpečnosti. Výstupy se budou týkat
zejména:
•
•

hodnocení dopadu přírodních nebezpečí na životní prostředí a hospodářství;
map zobrazujících využívání suchozemských zdrojů a rizik technologických havárií.

Paříž

Berlín

Řím

Lesní porosty
kolem hlavních
evropských měst

Athény

Lisabon

Varšava

Vídeň

Kodaň

Amsterodam
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Udržitelný způsob využívání a hospodaření
s přírodními zdroji a odpady

Společenská poptávka po vodě, energii a
nerostných surovinách stále roste a pokud
nebude pod kontrolou, začne přinášet
problémy pro budoucí hospodářský
a sociální rozvoj. Na odpady se stále
více díváme jako na potenciální zdroj,
a proto se intenzivní opětné používání
a recyklování materiálů a jejich účinné
využití ve výrobě stane normou. Stále
více výrobků bude vyvíjeno, obchodně
využíváno a bude získávat licenci za
předpokladu, že přinesou snížení nákladů
z hlediska životního prostředí při výrobě,
používání a také po skončení životního
cyklu.
Agentura bude nadále poskytovat
informace a hodnocení podporující opatření
týkající se udržitelného způsobu využívání
přírodních zdrojů, čímž umožní stanovit,
monitorovat a sledovat priority stejně jako
určit nejlepší možné postupy.

V budoucích pěti letech bude patřit k
prioritám agentury:
a) Hodnocení toku odpadů a materiálů
Podporovat záměry politiky vyjádřené v tematických strategiích
pro udržitelný způsob využívání přírodních zdrojů a recyklování
odpadů. Zajistit podstatné celkové snížení objemů produkovaných
odpadů, oddělení využívání zdrojů od hospodářského růstu
a takovou spotřebu zdrojů a s ní spojených dopadů, které
nepřekročí kapacitu únosnou pro životního prostředí. Výstupy se
budou týkat zejména:
•
•
•
•
•

•

podpory tematických strategií v oblasti udržitelného využívání
přírodních zdrojů a recyklování odpadů;
hodnocení toků odpadů a materiálů;
rozborů politiky v oblasti odpadů a přírodních zdrojů, včetně
účinnosti a stavu hodnocení konkrétních kroků;
vývoje indikátorů pro využívání přírodních zdrojů a prevenci
vzniku odpadů;
podpory pro členské státy při zpracování zpráv o odpadech
(včetně směrnice o odpadech z obalů) a vyčíslení
materiálových toků;
podpora nařízení o odpadové statistice, včetně závazku
revidovat povinnosti v oblasti podávaných zpráv.

b) Informování o nejlepších postupech
Usnadnit podstatné celkové snížení používaných zdrojů a objemu
produkovaných odpadů šířením informací o pomůckách a
nástrojích politiky životního prostředí. Výstupy budou zahrnovat
zejména:
•
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nalezení a šíření informací o nejlepších postupech a příkladech
dosažených úspěchů.

EEA v širších světových souvislostech

Jak se uvádí v 6. akčním programu pro
životní prostředí, je důležité plně a náležitě
promítnout všechna hlediska životního
prostředí a zájmu o něj do vnějších vztahů
Společenství a do vlivu, jaký má EU na
ostatní svět. Zahraniční rozměr strategie
EU pro udržitelný rozvoj do sebe tuto
potřebu zahrnul, neboť vyzývá ke zlepšení
spolupráce s mezinárodními orgány a
rozvojovými zeměmi ve snaze zlepšit
rozsah, kvalitu, dopad a udržitelnost
rozvojové spolupráce. Politika EU zaměřená
na širší evropské sousedské vztahy
propaguje obdobné myšlenky rozšíření EU
o země jihovýchodní Evropy, Středomoří
a východní Evropy, Kavkazu a střední
Asie (země EECCA). Nařízení o zřízení
Evropské agentury pro životní prostředí
stanoví, že se agentura vyvaruje duplicity
s činností jiných orgánů. Proto je zásadně
důležité, aby EEA vyvíjela svou činnost
společně s rozhodujícími mezinárodními
organizacemi, sekretariáty mezinárodních
úmluv a třetími zeměmi, čímž se zajistí
náležitá koordinace činností zabývajících se
problematikou životního prostředí a zvýšení
jejich účinnosti. Sem bude patřit i rostoucí
výměna zkušeností, další vývoj společných
metodik a cílených společných služeb a
produktů.

V budoucích pěti letech bude
patřit k prioritám agentury:
a) Podporovat politiku EU
zaměřenou na sousedské
vztahy v rámci širší Evropy
Podporovat sdílení a výměnu informací
o životním prostředí, zkušeností s
řešením problémů, pracovních metod,
rámcových postupů apod. se státy
sousedícími s EU v jihovýchodní Evropě,
Středomoří a v závislosti na zdrojích
také ve východní Evropě, na Kavkaze
a střední Asii (země EECCA), včetně
ustavení a upevnění pracovních vztahů a
partnerství s mezinárodními a regionálními
organizacemi. Výstupy se budou týkat
zejména:

•
•
•

•

•

zdokonalení informačních kapacit a toků v jihovýchodní Evropě
v rámci programu CARDS;
zveřejnění společných tematických poselství spolu
s Programem OSN pro životní prostředí (UNEP);
příspěvku k materiálu nazvaném 4. Global Environmental
Outlook (GEO-4) vedeného Programem OSN pro životní
prostředí (UNEP), jehož zveřejnění se očekává v letech
2006–2007;
zdokonalení informačních kapacit a toků v zemích EECCA
v rámci procesu Životní prostředí pro Evropu (Environment for
Europe) a účasti na čtvrté celoevropské hodnotící zprávě v roce
2007;
hodnocení vlivů životního prostředí na zónu volného obchodu
Evropa-Středomoří (má být zřízena v roce 2010).

b) Podpora zahraničního rozměru udržitelného
rozvoje EU
Podporovat ve spolupráci se zahraničními orgány hodnocení
dopadů evropské politiky na životní prostředí v mimoevropských
zemích a regionech v návaznosti na udržitelný rozvoj, měření
pokroku dosaženého ve vztahu k cílům stanoveným pro milénium
a na globální odpovědnost. Činnost bude zaměřena zejména na:
•
•

spolupráci s Programem OSN pro životní prostředí v rámci celé
řady GEO a společných poselství;
rozvoj toků dat jako podkladu pro indikátory v oblasti
mezinárodních otázek.

c) Rozvíjet spolupráci pro podporu globálního
vedení a řízení (governance) v oblasti
životního prostředí
Prostřednictvím spolupráce upevnit proces poskytování informací
z více zdrojů s cílem podpořit integrovaný přístup k politice
životního prostředí na celosvětové úrovni. Činnost bude zaměřena
zejména na:
•

•

•

efektivnější zpracování mezinárodních zpráv díky uzavření
a posílení dohod s mezinárodními orgány a účastníky úmluv
zabývajících se speciÞckými oblastmi politiky životního
prostředí;
posílení spolupráce s orgány OSN, OECD, mezinárodními
Þnančními institucemi a Eurostatem pro lepší harmonizaci
globálních zpráv a poskytování společných informací;
spolupráci se SZO a US EPA jako základ pro získávání poznatků
v oblasti zdraví a životního prostředí.
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Podpořit udržitelný rozvoj a opatření
v oblasti životního prostředí

Nedávno přijatá opatření v oblasti životního
prostředí byla vypracována za současného
působení několika rámcových přístupů
jako Cardiffský či Lisabonský proces, 6.
akční program pro životní prostředí a
strategie EU pro udržitelný rozvoj. Některé
politické události jako rozšíření EU,
globalizace hospodářství nebo strategické
pozadí cílů udržitelnosti ještě zvyšovaly
složitost problémů a nejistotu ve vztahu
k budoucnosti. Hlavním úkolem bylo
věnovat se spíše hospodářským a sociálním
potřebám než zajišťovat dobré podmínky
pro životní prostředí v těch oblastech,
které upravuje jiná politika. Výsledkem je,
že agentura bude nyní muset do celého
svého pracovního programu začlenit
ideu integrovaného přístupu, nejistoty a
uplatnění zásady obezřetnosti.
Kvalitní politické rozhodování za účelem
udržitelného rozvoje potřebuje lepší
informace a metodologické postupy
pro hodnocení dopadů stejně jako pro
předpovědní analýzy. Bude také příležitost
rozvíjet integrovanější hodnocení pro
průřezové a nově se objevující problémy.
Agentura bude za spoluúčasti dalších
zainteresovaných stran vypracovávat

scénáře a modely výsledků stávajících a plánovaných opatření
v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje.

V budoucích pěti letech bude patřit k
prioritám agentury:
a) Udržitelný rozvoj
Podporovat hodnocení a podávání zpráv o pokroku v oblasti
strategie EU pro udržitelný rozvoj včetně výzev, které představuje
rozšíření a vnitrostátně probíhající procesy. Zajistit, aby hodnotící
zprávy připravené agenturou mohly být efektivně využity ve
prospěch udržitelného rozvoje, a to na základě lepších informací o
referenčních hodnotách udržitelnosti a lepšího pochopení společné
sociální odpovědnosti . Výstupy budou zahrnovat:
•

•
•
•
•

hodnocení dosažení cílů v oblasti životního prostředí
v souvislosti s 6. akčním programem pro životní prostředí,
Cardiffským a Lisabonským procesem, strategií EU pro
udržitelný rozvoj a jejich vzájemnou provázaností;
spojení mezi EEA/Eionetem a důležitými sítěmi v hospodářské
a sociální oblasti stejně jako se skupinami expertů;
analýzy a šíření informací v oblasti udržitelného rozvoje a
hodnocení dopadů na udržitelnost;
ekonomické analýzy udržitelného rozvoje;
scénáře pro evropský a regionální rozvoj.

b) Výzva rozšíření
Podporovat proces rozšiřování během roku 2004 a následné
požadavky EU. Činnost bude zaměřena zejména na:
•
•
•
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podporu procesu přistoupení v roce 2004;
6. akční program pro životní prostředí v souvislosti
s rozšířením;
sledování procesu rozšíření po roce 2004.

c) Pravidelná průřezová
hodnocení
V návaznosti na směrnici o zřízení Evropské
agentury pro životní prostředí bude EEA
každých pět let uveřejňovat zprávu o
stavu, trendech a výhledech životního
prostředí v Evropě, které doplní pravidelné
indikátorové zprávy pokrývající speciÞcké
oblasti. Takový postup se bude zachovávat
i nadále v časovém harmonogramu politiky
životního prostředí a především při revizi
6. akčního programu pro životní prostředí
v polovině jeho působnosti (v roce 2006).
Další činnost se pak zaměří na pokrok
v měření a srovnávání. Konkrétními
výstupy budou:
•

•
•

•

Zpráva o stavu a výhledech životního
prostředí, 2005 (State and outlook
environment report 2005);
Environmentální signály (Environmental
signals, výroční zpráva);
krátké zprávy agentury na aktuální
téma politiky životního prostředí (EEA
policy brieÞngs);
informace z různých oblastí životního
prostředí ve zkratce (EEA snapshots).

d) Oborové hodnocení
Ke každému prioritnímu tématu z 6. akčního programu pro životní
prostředí a pro hlavní obory v rámci Cardiffského procesu bude
mít agentura za cíl vypracovat pravidelná aktualizovaná sdělení o
pokroku v plnění cílů a záměrů politiky, včetně prognóz budoucího
vývoje a srovnávání zemí a regionů, zpracovat z nich závěry a
dále šířit získané zkušenosti a správné postupy. Zvláštní výstupy
se budou týkat:
•
•
•

mechanismů pro podávání indikátorových zpráv, a to nejdříve
v oblasti dopravy, zemědělství a energetiky;
metodologie a doporučení, pokud jde o harmonizaci údajů pro
oborová srovnání jednotlivých zemí a regionů;
analýz a šíření nejlepších postupů.

e) Analýza účinnosti politiky
Napomoci pochopení účinků a účinnosti politických opatření
díky podpoře výměny relevantních informací. Vypracovat cílená
hodnocení týkající se některých vybraných opatření z politiky
životního prostředí. Zvláštní výstupy se budou týkat:
•
•
•

•

pilotních studií (např. městské odpadní vody a opatření
v oblasti obalů) včetně hospodářských hledisek;
analýz opatření uskutečňovaných ve veřejné a soukromé sféře
ve spolupráci s dalšími klíčovými partnery, včetně OECD;
podpory sítě Evropských agentur ochrany životního prostředí
(European environmental protection agencies), včetně analýz
zaměřených na provádění speciÞcké politiky v členských
státech;
zřízení sítě odborníků na analýzu politiky životního prostředí
s cílem podpořit vypracování metodologické příručky a rámce
pro realizaci hodnocení účinnosti této politiky.

15

f) Nově vznikající problémy,
výzkumná agenda a pohled
do budoucnosti
Poskytovat pravidelná hodnocení nově
vznikajících problémů, aby nové poznatky
přicházející z oblasti výzkumu a technologií
byly převzaty do debaty o politice životního
prostředí. Napomoci lepšímu uvědomění
si a pochopení nově vznikajících problémů
a na základě jasně zaměřených setkání
usnadnit prvotní fáze formulování odpovědí
v rámci politiky. IdentiÞkovat problémy
objevující se na základě vědeckého
výzkumu, monitorování, veřejných
záležitostí a politických analýz, a dále
je analyzovat. Činnost bude zaměřena
zejména na:
•

•
•
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ekologické technologie v oblasti
přizpůsobování se klimatickým změnám
a v energetice;
sledování konzumace a dopadů
geneticky modiÞkovaných organismů;
vědecké přístupy k zahrnování
faktoru nejistoty při vytváření
politických koncepcí.

g) Scénáře a předpovědní studie
Rozvíjet a analyzovat celou řadu scénářů jako podklad pro
hodnocení předpovědí týkajících se životního prostředí v Evropě
a důsledků klíčových rozhodnutí v oblasti politiky. Vyvíjet
systematické metody včasného zachycení problémů včetně
jejich zatím nezřetelných projevů, a metody pro modelování
potenciálních zvratů dosavadního vývoje. Zvláštní výstupy budou
zahrnovat:
•
•

•

vypracování souborných scénářů pro životní prostředí
v Evropě;
hloubkové analýzy scénářů pro aktuální problémy (např. změny
ve využívání zemědělské půdy v souvislosti s klimatickými
změnami a energetickou poptávkou, námořní doprava
v ekologicky citlivých oblastech, jako jsou Severní ledové moře
a Středozemní moře);
vypracování přístupů k účasti veřejnosti a zainteresovaných
činitelů na vzniku a hodnocení scénářů.

Hospodaření s vlastními zdroji
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Strategie EEA na období 2004–2008 je
založena na předpokladu, že základní
Þnancování postupně poroste v průměru o
5 % ročně. Vzhledem k tomu, že celková
míra inßace je odhadována přibližně
na 2 % a nárůst mzdových nákladů
Evropské agentury pro životní prostředí se
v následujících letech očekává v rozsahu
4 až 5 %, pak zvýšení subvence o 3 %
odráží základní rozpočtové status quo.
Zvýšení o 2 % nad tuto hranici je
pokládáno za nutné k tomu, aby bylo
možno vyhovět narůstající potřebě
zefektivnit předávání údajů, zlepšit záruku
kvality a rozšiřovat podporu procesům
v rámci politiky životního prostředí.
Agentura bude nadále v čele pelotonu,
pokud jde o přijímání nových členů,
konkrétně Švýcarska a zemí jihovýchodní
Evropy. Očekává se zvětšování
geograÞckého rozsahu a zároveň
spolupráce s dalšími zeměmi, stejně jako
rozšiřování činnosti v dalších oborech,
mezní podmínky pro to jsou přehledně
uvedeny v tabulce. Zdroje budou také
použity na posílení kapacity v nových
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členských státech. Dále bude ještě více podporována spolupráce
s oborovými generálními ředitelstvími (GŘ), zvláště v oblasti
energie, dopravy, zemědělství a rybolovu. Rovněž se uvažuje o
možnosti spolupráce s partnery z průmyslové sféry.
Agentura se snaží o moderní řízení lidských zdrojů, kde hlavním
zdrojem se skutečně stávají lidé. To znamená výrazně se zaměřit
na vzdělávání a na rozvoj služebního postupu pracovníků, dále
rozvíjet jejich manažerské dovednosti a ve zvýšené míře sledovat
vnitřní chod organizace. Vyvážený systém zaznamenávání
dosažených výsledků bude jednou z hlavních pomůcek pro
monitorování interní výkonnosti a komunikaci na téma výkonnosti
agentury. Kromě toho agentura v současné době přechází na
systém řízení podniků a audit z hlediska ochrany životního
prostředí (EMAS), což jí dále pomůže snižovat svůj vlastní dopad
na životní prostředí a poslouží jako pojítko pro její působnost
v oblasti průmyslové výroby a ve vztahu k dodavatelům.
Jedním z prioritních úkolů je správa a další zdokonalování
řízení projektů s postupným přechodem k managementu plně
založenému na metodě ABM/ABC (activity based management/
activity based costing). Do manažerského přístupu bude rovněž
zapojen audit a mechanismy zpětné vazby.
V budoucích pěti letech bude agentura nadále působit ve svých
dosavadních prostorách na Kongens Nytorv 6. Za toto období bude
naplněna kapacita budovy, představující 155 pracovních míst.

Rozpočtový výhled
Rozpočet
Rok

Základní subvence
EU

Příspěvek zemí, které
nejsou členy EU

Spolupráce
kandidátských zemí

Další GŘ

Celkový
rozpočet

2004

27 200

3 900

500

31 600

2005

28 600

4 900

1 000

1 000

35 500

2006

30 000

5 000

2 000

1 500

38 500

2007

32 200

4 400

2 000

1 500

40 100

2008

33 700

4 500

2 000

1 500

41 700

Pracovníci
Rok

Kmenových
pracovníků celkem

2004

115

2005

125

2006

135

2007

145

2008

150

Mezní podmínky a rozpočtové předpoklady:
•

Švýcarsko se k EEA připojí v roce 2005;

•

Bulharsko a Rumunsko by měly vstoupit do EU a k tomuto datu bude jejich současný přímý příspěvek
zahrnut do základního rozpočtu EEA;

•

přímé příspěvky ze spolupráce s jihovýchodní Evropou se očekávají po roce 2005 s možností externího
Þnancování pro státy ležící dále na východě a ve Středomoří;

•

přímé příspěvky od GŘ se očekávají po roce 2005, nejprve od GŘ pro zemědělství a pak i od ostatních.
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Hlavní dokumenty EEA
Vize EEA

Naše představa
o budoucnosti
informací
o životním
prostředí

Výroční
zpráva/
Výroční
zpráva o
činnosti
Přehled o
uplynulém roce
včetně srovnání
faktických
výsledků
s původními
záměry

Strategie EEA
2004–2008

Roční
manažerský
plán

Webové
stránky EEA
www.eea.eu.int

Stanoví pětileté
cíle a záměry
spojené s naší
dlouhodobou
vizí informací o
životním prostředí

Naše priority,
záměry a
plánované využití
zdrojů pro
nadcházející rok

Informace o
životním prostředí a
o našich činnostech

Výroční zpráva
o životním
prostředí

Uživatelská
charta

Půlroční
operativní
zpráva

Naše výkonnost
v řízení našeho
vlastního dopadu
na životní
prostředí za
uplynulý rok (k
začátku roku
2004)

Náš závazek
vůči Evropským
orgánům,
členským zemím
EEA a společnosti

Podrobnější pohled
na naši pracovní
výkonnost a
souhrnné údaje o
Þnancích a lidských
zdrojích

Politika nakládání s daty (2004)
Data používaná v produktech agentury jsou volně dostupná prostřednictvím datové služby na webových
stránkách EEA za podmínky, že dohoda agentury s poskytovatelem těchto dat nestanoví omezení
jejich dostupnosti nebo využití. Nové produkty EEA na webových stránkách budou obsahovat odkazy
na zdrojové datové sady nebo, v případě omezení dostupnosti či využití, odkazy na metadata včetně
informace o poskytovateli těchto dat.

20

Evropská agentura pro životní prostředí
Strategie EEA 2004–2008
Lucembursko: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství
2003 — 28 stran — 21 x 29,7 cm
ISBN 92-9167-652-7

TH-57-04-920-CS-C

Publications OfÞce

Evropská agentura pro životní prostředí

