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Küldetésünk és céljaink
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) célja a fenntartható fejlődés támogatása azáltal, hogy
elősegíti Európa környezeti állapotának jelentős és mérhető javulását, időszerű, célzott, releváns és
megbízható tájékoztatást nyújtva a politikai döntéshozóknak és a nyilvánosságnak.
Fő célunk, hogy európai szinten a környezettel kapcsolatos tudás elsődleges forrásává váljunk, vezető
szerepet töltsünk be a fenntartható társadalommá való hosszú távú átalakulás támogatásában, és
szervezetként élen járjunk a környezetvédelmi ismeretek megosztásában és a kapacitások kiépítésében.

Tagok

EEA Koszovóval* is együttműködik,
Grönland pedig több folyamat
kapcsán megfigyelői státusszal bír.

Az EEA tagsága az EU tagállamaiból
áll, de nyitott minden olyan ország
előtt, amely az Európai Közösséggel
és a tagállamokkal egyetemben
magáénak vallja az EEA célkitűzéseit.
Az EEA jelenleg 33 tagot számlál:
a 28 uniós tagállamon kívül ide
tartozik Izland, Liechtenstein,
Norvégia, Svájc és Törökország.
Albánia, Bosznia-Hercegovina,
Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság,
Montenegró és Szerbia közösen
kérték a felvételüket, és már több
éve együttműködnek az EEA-val. Az

EU más intézményeivel is együtt dolgozik.
Együttműködünk továbbá a szakpolitika
terén tevékenykedő érdekcsoportok
szélesebb körével, így például nem
kormányzati szervezetekkel (NGO),
tudományos és akadémiai közösségekkel,
gazdálkodó szervezetekkel, tanácsadókkal
és szellemi műhelyekkel is.

Ügyfelek és célcsoportok
Az EEA fő ügyfelei az Európai Bizottság,
az Európai Parlament, az Európai
Unió Tanácsa – melyek különösen
az egymást váltó uniós elnökségek
által megfogalmazott szükségletekkel
foglalkoznak – és az EEA tagországai.
Az európai és nemzeti politikai szereplők
e központi csoportja mellett az EEA az

Az EEA igyekszik folyamatos párbeszédet
folytatni ügyfeleivel és célcsoportjaival,
hogy helyesen tudja meghatározni
információs igényeiket, és gondoskodik
arról, hogy képesek legyenek megérteni
és alkalmazni az EEA által szolgáltatott
információt.
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* Ez a megnevezés előítélet nélkül utal az ország státuszára, amely
megfelel az ENSZ BT1244/99 sz. határozatának és a Nemzetközi
Bíróság véleményének a Koszovói Függetlenségi Nyilatkozatról.
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Az EEA ezenkívül a nyilvánosságot
is fontos célközönségnek tartja.
Mindez összhangban van a környezeti
információhoz való hozzáférésről
szóló meglévő uniós jogszabályokkal,
valamint az EEA azon törekvésével, hogy
támogassa a szakpolitika megvalósítását,
és elősegítse a környezetvédelmi és
éghajlat-változási kérdések szélesebb körű
megértését. A szakpolitika egy átfogóbb
társadalmi vitára épül, a környezetvédelmi
politikák elfogadása pedig széleskörű
közmegegyezésen alapul.
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Szolgáltatások
Az EEA jelentések, rövid tájékoztatók és cikkek,
sajtóanyagok, valamint különféle online termékek
és szolgáltatások formájában nyújt értékeléseket és
információkat. Az anyagok a környezet állapotával,
az aktuális trendekkel és terhelésekkel, a gazdasági
és társadalmi hatótényezőkkel és a szakpolitika
hatékonyságával foglalkoznak, továbbá forgatókönyvek

Az EEA internetes oldala
Az eea.europa.eu az interneten
elérhető egyik legátfogóbb nyilvános
környezeti információs szolgáltatás
és az EEA leggyakrabban használt
információs csatornája. Az EEA
arra törekszik, hogy papíralapú
kiadványok helyett az interneten tegye
közzé anyagait, és ezáltal igazodjon
növekvő számú felhasználójának
igényeihez, időszerűbbé tegye adatait,
költséghatékonyabban működjön,
illetve csökkentse a saját ökológiai
lábnyomát.
Az internetes oldalon az összes jelentés,
összefoglaló és cikk teljes szövege
mellett interaktív ábrák és térképalapú
alkalmazások is találhatók, ezenkívül
a jelentéseket alátámasztó adatok és
háttér-információk is rendelkezésre
állnak. Az EEA a közösségi média
oldalait és a multimédiás tartalmakat is
aktívan használja, hogy megkönnyítse
a kommunikációt, és minél szélesebb
közönséget érjen el.

és egyéb technikák alkalmazásával állapítják meg a jövőbeni
trendeket, kilátásokat és problémákat.
A jelentések egy része a nagyközönségnek szól; a fontosabb
jelentések összefoglalóit, különféle cikkeket és sajtóközleményeket
lefordítják az EEA tagországainak hivatalos nyelveire.

A felhasználóktól érkező kérdésekre
pedig az online EEA Fórumon keresztül
egyénileg válaszolunk. Az érdeklődők
ezenkívül telefonon vagy személyes
látogatás során is feltehetik kérdéseiket.

Kapcsolatépítés
Célkitűzéseink elérése szempontjából
kiemelten fontosak munkatársainknak
a tények és eredmények közvetlen
kommunikációjára tett erőfeszítései,
az Eionettel és a többi fontos ügyféllel
való folyamatos együttműködés,
a kapcsolattartókkal folytatott
párbeszéd, a szakértői egyeztetésekben
való részvétel, előadások tartása
szemináriumokon és konferenciákon
stb. A nyomtatott kiadványok
mennyisége és a folyamatosan
növekvő online kommunikáció
ellenére semmi sem helyettesítheti az
információszolgáltatók és a felhasználók
közötti személyes kommunikációt.

Az EEA termékeinek
megrendelése
Ha feliratkozik szolgáltatásunkra,
rendszeresen elküldjük Önnek
hírleveleinket, informáljuk új
kiadványainkról és megküldjük
jelentéseink elektronikus vagy
nyomtatott változatát és más ingyenes
kiadványainkat.
Kövessen bennünket a Facebookon és
a Twitteren, vagy iratkozzon fel az EEA
RSS-hírcsatornáira.
Az EEA nyomtatott kiadványai (többnyire
ingyenesen) az EU Kiadóhivatalának
online könyvesboltján keresztül
rendelhetők meg (http://bookshop.
europa.eu). A papíralapú kiadványokról
internetes kiadványokra történő áttérés
keretében egyes termékkategóriák
kizárólag elektronikus formátumban
érhetők el. A rendelkezésre álló
kiadványok legfrissebb listája az EEA
honlapján, a „Kiadványok” menüpont
alatt található.

A szervezet
Az Európai Közösség 1990-ben fogadta
el az EEA-t és európai környezeti
információs és megfigyelő hálózatát
(Eionet) létrehozó rendeletet, az EEA
pedig 1994-ben kezdte meg érdemi
tevékenységét.
Az EEA munkatársai, akik a 33
tagországból kerülnek ki, elsősorban a
szervezet koppenhágai központjában

dolgoznak. Körükben megtalálhatók a
környezet és a fenntartható fejlődés, az
információgazdálkodás és a kommunikáció
területének szakértői. A munkatársak
közösen dolgoznak a tagállamokból
származó információ összegyűjtésén,
elemzésén és értelmezésén, valamint az
érdekelt felekkel és a polgárokkal való
megismertetésén, az EU-n belül és azon
túl egyaránt.
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Az adatok gyűjtését, kezelését és
elemzését elősegítendő, az EEA hat
európai témaközpontot (ETC) hozott
létre és működtet, amelyek az EEA
munkaprogramjának főbb környezeti
és működési területeit ölelik fel. A
témaközpontok valójában hálózatok,
amelyekben mintegy kilencven, az EEA
tagországaiban működő szakintézmény
vesz részt.

Az EEA igyekszik hozzájárulni Európa azon célkitűzéséhez, hogy 2050-re alacsony szén-dioxid-kibocsátású,
erőforrás-hatékony és az ökoszisztéma hatásaival szemben ellenállóbb társadalommá váljon. A régóta
fennálló környezetvédelmi problémák kölcsönösen összefüggnek egymással. Hátterükben a társadalmigazdasági rendszerek állnak, amelyek biztosítják számunkra a modern társadalom működéséhez szükséges
feltételeket, így az élelmiszert, az energiát és a szállítást. Ha hitelt érdemlő módon szeretnénk teljesíteni a
2050-re kitűzött célt, lényeges változásokra lesz szükség ezekben az alapvető társadalmi rendszerekben.
Dr. Hans Bruyninckx
Ügyvezető igazgató

Irányítás
Az EEA Igazgatótanácsa a 33 tagország egy-egy
képviselőjéből, az Európai Bizottság Környezetvédelmi
Főigazgatóságának és Kutatási Főigazgatóságának
két képviselőjéből, valamint az Európai Parlament
által kinevezett két tudományos szakértőből áll. Az
Igazgatótanács feladatai közé tartozik többek között az EEA
munkaprogramjainak jóváhagyása, az ügyvezető igazgató
kinevezése és a Tudományos Bizottság tagjainak kijelölése.
Az EEA Tudományos Bizottsága legfeljebb 20, a környezeti
témák széles körében jártas tagból áll. A Bizottság tudományos
ügyekben szaktanácsadással segíti az Igazgatótanács és az
ügyvezető igazgató munkáját. A Tudományos Bizottság elnöke
megfigyelőként vesz részt az Igazgatótanácsban.
Az ügyvezető igazgató feladata a munkaprogramok
végrehajtása és az EEA napi irányítása. E feladatai
teljesítéséért az Igazgatótanácsnak tartozik felelősséggel.

Az EEA tevékenységeit éves munkaprogramokba szervezi,
ezeket pedig az öt évre szóló többéves munkaprogram fogja
össze (MAWP). A jelenlegi többéves munkaprogram a 2014–2018
közötti időszakot öleli fel, és négy fő terület köré összpontosul:
• a szakpolitikák végrehajtásáról szóló tájékoztatás,
ezen belül visszajelzések és információ szolgáltatás
az uniós szakpolitikai keretek, célok és célértékek
kialakításához a főbb környezetvédelmi területeken elért
előrehaladásról szóló folyamatos beszámolás révén;
• a rendszerszintű kihívások értékelése makroszintű,
ágazatközi és hosszú távú szemlélet alapján, ezáltal
támogatva az EU 7. környezetvédelmi cselekvési
programjának hosszú távú elképzeléseit;
• tudás anyag közös létrehozása, megosztása és
felhasználása, mégpedig a személyek és információs
rendszerek hálózatának kialakításával és fenntartásával,
amely beszámolási tevékenységünk alapja és előfeltétele;
• az EEA irányítása, amelynél a feladat az Ügynökségre
vonatkozó szabályok és jogszabályok betartása és
a szervezet hatékony és eredményes működésének
folyamatos javítása.

Igazgatótanács
Elnökség

Ügyvezető
igazgató
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Tudományos
Bizottság

Ahogy az Igazgatótanács által elfogadott többéves munkaprogram jelzi, az EEA célja, hogy továbbra is
vezető szerepet játsszon a környezetvédelmi politika teljesítményének javításához szükséges alapvető
információk biztosításában. Az EEA ezenkívül olyan új szempontok és ismeretek kidolgozásában is részt
kíván venni, amelyek nélkülözhetetlenek a hosszú távú társadalmi fenntarthatóságra való radikálisabb
áttérés megértéséhez és támogatásához.
Elisabeth Freytag-Rigler
Az EEA Igazgatótanácsának elnöke

Az Eionet és az EEA egyéb
partnerei
Az EEA által szolgáltatott információk
különféle forrásokból származnak. Az
EEA támogatására létrejött egy nemzeti
környezetvédelmi szervezetekből
álló hálózat, az Eionet, amely Európaszerte több mint 300 intézményt
foglal magában. A hálózat fejlesztése
és tevékenységeinek koordinálása
az EEA feladata. Ennek érdekében
szorosan együtt dolgozunk a nemzeti
kapcsolattartó pontokkal (mint az
az alábbi ábrán látható), jellemzően
a tagállamok nemzeti környezetvédelmi
ügynökségeivel vagy környezetvédelmi
minisztériumaival. Ezek felelnek az
Eionet tevékenységeinek nemzeti szintű
összehangolásáért.

A nemzeti kapcsolattartó pontok
(NPF-k) feladatai közé tartozik többek
között a nemzeti hálózat fejlesztése
és fenntartása, a nemzeti információs
források felkutatása, a megfigyelésből
és egyéb tevékenységekből származó
adatok és információk összegyűjtése
és továbbítása, az EEA támogatása az
információk elemzésében, valamint
közreműködés az EEA-információk
tagországon belüli végfelhasználókhoz
való eljuttatásában.

és Fejlesztési Szervezet (OECD),
az ENSZ Környezetvédelmi
Programja (UNEP), Élelmezésügyi és
Mezőgazdasági Szervezete (FAO) és
Egészségügyi Világszervezete (WHO).
Az EEA szorosan együttműködik
e szervezetekkel az ügyfeleknek és
célcsoportoknak szóló információk és
értékelések összeállítása során. Az EEA
az európai környezetvédelmi hivatalok
informális hálózatában is részt vesz és
annak titkárságaként működik.

Az EEA számára fontos partnerek és
információforrások közé tartoznak még
a különböző európai és nemzetközi
szervezetek, köztük például az
Európai Bizottság Statisztikai Hivatala
(Eurostat) és Közös Kutatóközpontja
(JRC), a Gazdasági Együttműködési

Európai környezeti információs és megfigyelő hálózat (Eionet)
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Az EEA komplex, többszintű és többszereplős, uniós, nemzeti és globális kormányzati háttér
támogatásával végzi munkáját. Ebben a kutatóintézetek, vállalkozások és nem kormányzati szervezetek
is közreműködnek. Az EEA konkrét feladata, hogy támogassa az uniós szintű politikai döntéshozatalt, és
hogy a tagországokban kapacitást építsen ki arra, hogy egyedülálló partnere, az Eionet révén lehetővé
váljon az ellenőrzött minőségű környezeti adatok és információk kétirányú áramlása.

Az EEA 2014–2018-ra szóló többéves munkaprogramja
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