Evropská agentura pro životní prostředí
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Poslání a cíle
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) se snaží podporovat udržitelný rozvoj tím, že napomáhá
k dosažení významného a měřitelného zlepšení životního prostředí v Evropě prostřednictvím
poskytování včasných, cílených, relevantních a spolehlivých informací politickým činitelům i veřejnosti.
Našimi klíčovými cíli je stát se hlavním zdrojem znalostí o životním prostředí na evropské úrovni, hrát
vedoucí úlohu v podpoře dlouhodobého přechodu k udržitelné společnosti a být vedoucí organizací
pro sdílení znalostí a budování kapacit v oblasti životního prostředí.

Členové

přičemž tyto země již několik
let s EEA spolupracují. EEA
spolupracuje také s Kosovem*
a v rámci řady procesů má status
pozorovatele také Grónsko.

Členy EEA jsou členské státy
EU. Členství je otevřeno také
dalším zemím, které sdílejí
zájem Evropského společenství
a členských států o cíle EEA.
Současných 33 členů tvoří
28 členských států EU společně
s Islandem, Lichtenštejnskem,
Norskem, Švýcarskem a Tureckem.
O členství společně požádaly
Albánie, Bosna a Hercegovina,
Makedonie, Černá Hora a Srbsko,

Vedle této základní skupiny
evropských a vnitrostátních
politických subjektů spolupracuje
EEA také s dalšími institucemi EU.
Komunikujeme rovněž s širším
spektrem zájmových skupin
v dané oblasti politiky, například
s nevládními organizacemi, vědeckou
a akademickou obcí, podnikatelskými
organizacemi, poradenskými
společnostmi a think-tanky.

Uživatelé a cílové skupiny
Hlavními účastníky a uživateli výstupů
EEA jsou Evropská komise, Evropský
parlament, Rada Evropské unie
― zejména s ohledem na potřeby
střídajících se předsednictví EU
― a členské země EEA.

Za významnou cílovou skupinu
považuje EEA také veřejnost. Toto
pojetí je v souladu s platnými právními
předpisy EU o přístupu k informacím
o životním prostředí a se snahou
EEA podporovat provádění politik
a dosažení širšího porozumění
otázkám životního prostředí a změny
klimatu. Politiky obecně vychází ze širší
společenské debaty a přijímání politik
v oblasti životního prostředí závisí na
obecném souhlasu veřejnosti.
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EEA usiluje o oboustranný dialog
s konkrétními cílovými skupinami
za účelem správně identifikovat
informace, které potřebují, a zajistit,
aby těmto informacím rozuměly
a dokázaly je využívat.
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* Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu
* a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti
* OSN 1244/99 a se stanoviskem Mezinárodního soudního
* dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.
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Výstupy
EEA poskytuje hodnocení a informace ve formě publikací,
krátkých zpráv a článků, tiskových materiálů a řady
on‑line produktů a služeb. Tyto materiály se věnují stavu
životního prostředí, současným trendům a zátěžím
životního prostředí, ekonomickým a sociálním faktorům,
účinnosti politik a určování budoucích trendů, výhledů
a problémů prostřednictvím scénářů a dalších metod.

Některé zprávy určené širší veřejnosti, shrnutí důležitých
zpráv a vybrané články a tiskové zprávy jsou překládány do
úředních jazyků členských zemí EEA.

Internet

Budování sítí

Objednání produktů EEA

Webové stránky eea.europa.eu
jsou jednou z nejobsáhlejších
veřejných služeb v oblasti informací
o životním prostředí na internetu
a nejvyužívanějším informačním
kanálem EEA. EEA se snaží
přecházet od tištěných publikací
k on-line publikacím, aby vyhověla
požadavkům rostoucího počtu
uživatelů, zvýšila aktuálnost informací
a finanční efektivnost ― a omezila
svou vlastní ekologickou stopu.

Zásadní význam pro dosažení
stanovených cílů je snaha EEA
komunikovat zjištění, poznatky a fakta
přímo. Jde o nepřetržitou spolupráci
se sítí Eionet a dalšími klíčovými
uživateli, diskusi s kontaktními
osobami, jde o účast na odborných
jednáních, vystupování na seminářích
a konferencích atd. Navzdory produkci
tištěných materiálů a neustále
rostoucímu objemu naší internetové
komunikace má osobní výměna názorů
mezi poskytovateli a uživateli informací
stále nezastupitelné místo.

Pro odběr publikací EEA je možné
se v naší službě zaregistrovat
a pravidelně odebírat náš elektronický
zpravodaj, informace o nových
publikacích, zprávy a jiné bezplatné
materiály v elektronické nebo tištěné
podobě.

působí především v sídle organizace
v Kodani. Jsou mezi nimi odborníci
v oblasti životního prostředí
a udržitelného rozvoje, správy
informací a komunikace. Spolupracují
na shromažďování, analýze
a interpretaci informací od členských
zemí a jejich šíření mezi uživatele
a občany v rámci systému EU i mimo
něj.

Na podporu sběru, správy a analýzy
dat EEA založila a řídí šest evropských
tematických středisek (European Topic
Centres, ETC), která se zabývají hlavními
environmentálními a operativními
oblastmi pracovního programu EEA.
Tematická střediska jsou sítě složené
přibližně z devadesáti specializovaných
institucí, které se nacházejí v různých
členských zemích EEA.

Na webových stránkách jsou k
dispozici úplná znění všech zpráv,
shrnutí a články, ale i interaktivní grafy
a mapové aplikace či soubory dat
a podklady, o které se zprávy opírají.
Pro usnadnění komunikace a oslovení
širšího publika EEA aktivně využívá
sociální média a multimediální obsah.
Na on-line fóru EEA individuálně
odpovídáme na externí žádosti
o informace. Veřejnost může pokládat
dotazy také telefonicky nebo při
osobní návštěvě.

Můžete nás také sledovat na
Facebooku a Twitteru, případně se
přihlásit k odběru novinek z kanálu
RSS.
Tištěné verze publikací EEA si lze
(většinou bezplatně) objednat
v internetovém knihkupectví Úřadu
pro publikace Evropské unie
(http://bookshop.europa.eu). V rámci
přechodu od tištěných publikací
k publikování on-line jsou některé
kategorie produktů k dispozici pouze
v elektronické verzi. Aktuální přehled
dostupných publikací najdete v sekci
„Publikace“ na webových stránkách
EEA.

Organizace
Nařízení, kterým se zřizuje
EEA a její Evropská informační
a pozorovací síť pro životní
prostředí (Eionet), přijalo Evropské
společenství v roce 1990, přičemž
pravidelné pracovní úkoly začala
EEA plnit v roce 1994.
Zaměstnanci EEA, pocházející
z 33 členských zemí organizace,
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EEA chce přispět k naplnění evropského cíle, kterým je uskutečnit do roku 2050 přechod k nízkouhlíkové
společnosti, která účinně využívá zdroje a posiluje odolnost ekosystémů. Dlouhodobé problémy životního
prostředí jsou vzájemně propojeny a jejich základem jsou sociálně-ekonomické systémy, které plní
potřeby moderní společnosti, jako jsou potraviny, energie a doprava. Máme-li věrohodně postupovat
k dosažení cíle pro rok 2050, budou nutné zásadní změny v těchto základních společenských systémech.
Dr. Hans Bruyninckx
výkonný ředitel

Správa a řízení
Řídící radu EEA tvoří 33 zástupců, 1 zástupce z každé
členské země, dva zástupci Evropské komise a dva
vědečtí odborníci jmenovaní Evropským parlamentem.
Mezi úkoly Řídící rady patří přijímání pracovních
programů EEA, jmenování výkonného ředitele a výběr
členů vědecké rady.
Vědecká rada EEA se skládá z nanejvýš 20 vědeckých
pracovníků, kteří se zabývají celou řadou témat v oblasti
životního prostředí. Je poradním orgánem Řídící rady
a výkonného ředitele ve vědeckých otázkách.
Předseda Vědecké rady má status pozorovatele v Řídící
radě. Výkonný ředitel odpovídá Řídící radě za provádění
pracovních programů a každodenní řízení EEA.

EEA své činnosti upravuje v ročních pracovních programech,
které zastřešuje víceletý pracovní program na období pěti let.
Stávající víceletý pracovní program pro období 2014–2018 je
uspořádán do čtyř hlavních oblastí:
• poskytování informací pro provádění politik, tj.
poskytování zpětné vazby a vstupů pro rámce, záměry
a cíle politik EU prostřednictvím průběžného podávání
zpráv o pokroku v klíčových tématech životního prostředí,
• posuzování systémových problémů, tj. poskytování
hodnocení uplatňujících globální, meziodvětvovou
a dlouhodobou perspektivu na podporu dlouhodobé
vize 7. akčního programu pro životní prostředí EU,
• spoluvytváření, sdílení a využívání znalostí, tj. budování
a udržování sítí kontaktů a informačních systémů, které
tvoří základ a nezbytný předpoklad pro podávání našich
zpráv,
• řízení EEA, kde je cílem dodržovat všechna pravidla
a předpisy, které se na EEA vztahují, a současně neustále
zlepšovat účinnost a účelnost fungování organizace.

Řídící
rada
Předsednictvo

Výkonný
ředitel
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Vědecká
rada

Jak je uvedeno ve víceletém pracovním programu přijatém Řídící radou, cílem EEA je zůstat jedním
z hlavních aktérů v oblasti poskytování klíčových informací nutných pro zlepšování výsledků
politik v oblasti životního prostředí. EEA se také chce podílet na vytváření nových poznatků
a znalostí, jež budou nezbytné pro pochopení a podporu zásadního přechodu k dlouhodobé
udržitelnosti naší společnosti.
Elisabeth Freytag-Rigler
předsedkyně řídící rady EEA

Eionet a další partneři EEA
Informace poskytované EEA pochází
z širokého spektra zdrojů. Za účelem
spolupráce s EEA byla zřízena síť
vnitrostátních organizací pro životní
prostředí — Eionet, která zahrnuje
více než 300 institucí v celé Evropě.
EEA odpovídá za rozvoj této sítě
a koordinaci jejích činností. Úzce
proto spolupracujeme s národními
kontaktními místy (National Focal
Points, NFP) (viz obrázek níže), což
jsou obvykle národní agentury pro
životní prostředí nebo ministerstva
životního prostředí členských zemí.
Jejich povinností je koordinovat
činnosti sítě Eionet na národní úrovni.

K úkolům národních kontaktních míst
patří mimo jiné rozvíjet a udržovat
národní síť, určovat informační zdroje
na národní úrovni, zaznamenávat
a předávat data a informace
z monitorování a dalších činností,
pomáhat EEA analyzovat informace
a napomáhat při předávání
informací EEA koncovým uživatelům
v členských zemích.
Dalšími důležitými partnery
a zdroji informací jsou evropské
a mezinárodní organizace, například
Eurostat a Společné výzkumné
středisko (JRC) Evropské komise,
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 zpracovávání
a vyhodnocování informací pro své
uživatele a cílové skupiny. EEA se
také účastní činnosti neformální
sítě agentur pro ochranu životního
prostředí v Evropě (Environment
Protection Agencies) a plní funkci
jejího sekretariátu.
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EEA provádí řídící činnost v komplexním, víceúrovňovém a vícesložkovém prostředí nejen v
rámci EU, ale i na národní a mezinárodní úrovni. Tato činnost zahrnuje také výzkumné instituce,
podniky a nevládní organizace. Specifickou úlohou EEA je podporovat tvorbu politik na úrovni EU
a budovat kapacity v členských zemích. K tomu v rámci jedinečného partnerství využívá síť Eionet,
která zajišťuje obousměrný tok kvalitních dat a informací o životním prostředí.

Víceletý pracovní program EEA 2014–2018

Kontaktní údaje:
Evropská agentura pro životní prostředí
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Tel.: +45 33 36 71 00
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Navštivte naše webové stránky: eea.europa.eu
Odebírejte naše produkty: eea-subscriptions.eu/subscribe
Pokládejte dotazy: community.eea.europa.eu
Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/European.Environment.Agency
Sledujte nás na Twitteru: twitter.com/EUEnvironment
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