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Strategie EEA 2009–2013
Tato strategie EEA nastiňuje naše plány pro příštích pět let. Je vytvořena v souvislosti s
dnešními i nastávajícími potřebami informací s celkovým důrazem na mnohem rozsáhlejší
používání informací o životním prostředí, které jsou shromažďovány. Zefektivňujeme svou
činnost, vytváříme nové způsoby práce a nové metody, abychom ekologické myšlení vnesli do
hlavního proudu tvorby hospodářských a sociálních politik.

Naše vize
Dosáhnout uznání, coby přední světový orgán
poskytující včasné, relevantní a dostupné údaje,
informace, poznatky a hodnocení v oblasti evropského
životního prostředí.

Nové způsoby výkladu informací o
životním prostředí
Velká část přírody je veřejným
bohatstvím, které patří všem,
o které se ale nestarají všichni.
Abychom mohli pomoci při
posuzování přínosu přírody, budeme
muset najít způsoby, jak zaplatit
tu správnou cenu za její ochranu a
zachování.
V EEA budeme vytvářet
protějšek oficiální statistiky
týkající se ekologických služeb
a environmentálních aktiv,
postavených vedle tradičních aktiv
našeho hospodářství.

Na své cestě potvrdíme metodický
základ pro mezinárodní dohodu
o environmentálním účetnictví
a vypracujeme hodnocení
evropských ekosystémů a služeb
— Eureka 2012. V budoucnosti
budeme schopni ukázat, jak
společnosti a vlády mohou
začlenit ekosystémové služby do
restrukturalizace celosvětového
hospodářství.

Nové způsoby využívání informací o
životním prostředí
Lidé potřebují aktuální informace o
jejich životním prostředí. Například
s rozšiřováním městských oblastí
roste i počet lidí postižených
expozicí vysokým úrovním ozonu a
emisím částic. Přístup k údajům o
ozonu v téměř reálném čase je nyní
možný přes internetovou stránku
EEA nazvanou Ozon a je zaváděn
k lékařům a do nemocnic s cílem
zajistit systém upozorňující na
citlivost osob.

V EEA budeme pomocí pozemních
monitorovacích stanic a pozemských
observatoří z programu GMES
poskytovat on-line údaje o
kvalitě ovzduší, aby partneři ve
zdravotnictví mohli lépe pochopit
převládající respirační choroby
podmíněné životním prostředím.

Nové způsoby identifikace vznikajících
ekologických problémů
Maximálně důležité je předvídání
typů informací, které vlivní političtí
činitelé, průmysl a občané budou
pro své rozhodování v budoucnosti
potřebovat. Prostřednictvím
publikace Signály v novém formátu
upozorňujeme své čtenáře na
témata, která podle našeho názoru
budou zřejmě v nadcházejícím roce
hrát významnou úlohu.
Mezi typické příklady, kde EEA
předstihla veřejnou poptávku,
patří zemědělská paliva, subvence
do energetiky, hodnocení
ekosystémových služeb a
elektromagnetické záření.

Naše práce vychází ze zásady
obezřetnosti, hodnocení důkazního
břemene, rozhodování s měnící
se mírou nejistoty a z používání
modelů a scénářů na podporu
rozhodování.
Během příštích pěti let vytvoříme
jednoduchou metodu výpočtu,
s jejíž pomocí budeme schopni
předvídat potenciální dopad na
životní prostředí, vyplývající z
dnešních i zítřejších společenských a
hospodářských stimulů.

Nové způsoby práce
Jelikož stále více lidí je přesvědčeno
o důležitosti životního prostředí v
našem životě, skokově narostla
poptávka po důvěryhodných
místních informacích. Poskytování
informací prostřednictvím sítě EEA
je jedinečnou a pozitivní zkušeností.
Díky používání moderních
technologií a softwaru jsme schopni
zužitkovat vědecký pokrok při
monitorování a pozorování.

V dnešní době si uvědomujeme, že
pozorovatelé z řad občanů, zejména
ti, kteří žijí v odlehlých regionech
nebo kteří mají díky svým životním
podmínkám či profesím blízko k
životnímu prostředí, mohou mnohdy
zasáhnout. Při práci v regionech
jako Arktida často právě domorodé
národy odhalí změny rychleji než
kterýkoli dobře navržený program
pro odběr vzorků. Kombinování
těchto zdrojů důkazů ve formálním
světě hodnocení a analýzy bude
velmi důležité.

EEA rozšiřuje a buduje své sítě
a zdroje pro pozorování a sběr
poznatků prostřednictvím své
celosvětové občanské observatoře
životního prostředí. V průběhu
příštích pěti let rozšíříme pomocí
sdíleného informačního systému o
životním prostředí počet uplatnění,
abychom mohli poskytovat širokou
škálu monitorovacích služeb v
oblasti životního prostředí na
celosvětové i místní úrovni.

Náš cíl
Naším cílem v EEA je poskytnout
evropským činitelům s
rozhodovacími pravomocemi
a občanům přístup k včasným
a relevantním informacím a
poznatkům pro zajištění solidního
základu pro politiky životního
prostředí, pomoci odpovědět na
otázky o životním prostředí, které
je napadají v jejich každodenním
životě, a zajistit, aby se ekologické
myšlení a vzdělávání stalo
součástí hlavního trendu v procesu
rozhodování.

Usilujeme o to, abychom v příštích
pěti letech těchto cílů dosáhli tím,
že:
• budeme i nadále podporovat
provádění evropských právních
předpisů o životním prostředí
prostřednictvím analýz a
hodnocení životního prostředí
Evropy;
• zajistíme nepřetržitý přístup
k vysoce kvalitním údajům,
informacím a službám v oblasti
životního prostředí;
• integrovaná hodnocení životního
prostředí a výhledové studie pro
Evropu budeme provádět stále
více v celosvětovém kontextu;

• budeme se zabývat kritickými
prioritami v oblasti životního
prostředí, jakmile se objeví v
politickém programu;
• budeme zlepšovat komunikaci
a šíření multimediálních a
uživatelsky příznivých informací
ve více jazycích mezi osobami s
rozhodovacími pravomocemi a
občany.

Naše strategické cíle
Naše nová strategie se opírá o tři
hlavní činnosti:
• pokračující podpora informačních
potřeb stanovených v právních
předpisech Evropské unie
o životním prostředí a v
mezinárodních právních
předpisech, a zejména v
6. akčním programu pro životní
prostředí;
• poskytování včasnějších
hodnocení toho, jak a proč se
životní prostředí mění a zda byly
politiky životního prostředí účinné,

včetně 6. akčního programu
pro životní prostředí, strategie
udržitelného rozvoje EU a politik v
souvisejících oblastech;
• zlepšení koordinace a šíření údajů
a poznatků o životním prostředí
napříč Evropou.

Naše strategické cíle jsou:
• hrát klíčovou roli při rozvoji a
provádění evropských politik
životního prostředí a souvisejících
oblastí, zejména akčního
programu Evropské komise pro
životní prostředí;
• sledovat efektivnost politik
životního prostředí EU, členských
zemí EEA a v kandidátských a
potenciálních kandidátských
zemích;

• podporovat sledování strategie
udržitelného rozvoje EU (pomocí
indikátorů udržitelného rozvoje)
se zaměřením na klíčová témata z
oblasti životního prostředí;
• provádět integrovaná hodnocení
životního prostředí a analýzy 6.
akčního programu pro životní
prostředí a strategie udržitelného
rozvoje EU, hodnocení témat z
oblasti životního prostředí, studií
budoucích opatření a včasných
varování spojených se změnami
ve společenských a ekonomických
strukturách;

• poskytovat přístup k pravidelněji
aktualizovaným informacím
a pokud možno k údajům v
téměř reálném čase pro zlepšení
včasnosti poskytování informací o
životním prostředí prostřednictvím
sdíleného informačního systému
o životním prostředí a středisek
údajů o životním prostředí;
• předvídat nové nápady a myšlení,
zejména o ekosystémových
službách, využívání zdrojů a
vznikajících technologiích a
inovacích a o změnách chování;

• rozvíjet nové internetové služby pro
potřeby ekologického vzdělávání;
• pomáhat zajistit efektivní
komunikací informačními službami,
aby se ekologické myšlení a
vzdělávání stalo součástí hlavního
trendu v procesu rozhodování a v
každodenním životě evropských
občanů.

Evropská agentura pro životní prostředí (European Environment Agency, EEA) je jednou z agentur
Evropské unie. Naším úkolem je přinášet kvalitní a nezávislé informace o životním prostředí. Jsme jedním
ze stěžejních zdrojů informací pro všechny, kteří se zabývají vypracováním, přijímáním, prováděním a
hodnocením politiky na ochranu životního prostředí, ale také pro širokou veřejnost. V současnosti má
agentura EEA 32 členských zemí.
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