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Misja i cele
Do zadań Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) należy wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez pomoc
w osiąganiu znaczącej i wymiernej poprawy stanu środowiska w Europie, polegającą na dostarczaniu decydentom
i społeczeństwu aktualnych, odpowiednich, rzetelnych i wiarygodnych informacji.
Naszym głównym celem jest funkcjonowanie jako podstawowe źródło wiedzy o środowisku na poziomie
europejskim, odgrywanie czołowej roli we wspieraniu długoterminowej transformacji w kierunku zrównoważonego
rozwoju społeczeństwa oraz działanie jako wiodąca organizacja w zakresie wymiany informacji o środowisku
i budowania potencjału.

Członkowie

również z Kosowem*, natomiast
Grenlandia posiada status obserwatora
w ramach licznych procesów.

Do EEA należą państwa członkowskie
Unii Europejskiej (UE). Członkostwo jest
również otwarte dla innych państw,
które podzielają dążenie Wspólnoty
Europejskiej i państw członkowskich
do realizacji celów Agencji. Obecnie
do EEA należą 33 państwa, w tym
28 państw członkowskich UE oraz
Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
Szwajcaria i Turcja. Albania, Bośnia
i Hercegowina, Była Jugosłowiańska
Republika Macedonii oraz Serbia
i Czarnogóra, współpracujące z EEA
już od kilku lat, wspólnie wystąpiły
o członkostwo. Agencja współpracuje

Użytkownicy i grupy docelowe
Głównymi interesariuszami EEA są
Komisja Europejska, Parlament Europejski
i Rada Unii Europejskiej – odpowiadająca
w szczególności na potrzeby rotacyjnej
prezydencji Unii Europejskiej – oraz kraje
członkowskie EEA.
Poza tą fundamentalną grupą
podmiotów realizujących działania
na poziomie europejskim i krajowym
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* Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu
Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/99
oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa
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Społeczeństwo również jest postrzegane
przez EEA jako istotna grupa docelowa.
Takie podejście jest zgodne z istniejącym
prawodawstwem unijnym w zakresie
dostępu do informacji o środowisku
i wysiłkami EEA na rzecz wspierania
wdrażania polityki i osiągania
powszechniejszego zrozumienia kwestii
związanych z ochroną środowiska
i zmianami klimatu. Polityka jest
osadzona w szerszym kontekście
debaty społecznej, a akceptacja polityki
dotyczącej środowiska opiera się
na powszechnym poparciu społecznym.
EEA dąży do osiągnięcia dwustronnego
dialogu z użytkownikami i grupami
docelowymi, by prawidłowo określić
ich potrzeby w zakresie informacji oraz
zapewnić, że informacje dostarczane
przez EEA są przez nich zrozumiałe
i możliwe do wykorzystania.

ESTONIA

IRL

Agencja współpracuje również z innymi
instytucjami UE. Współdziałamy również
z różnorodnymi grupami realizującymi
wspólne cele w obszarze polityki,
takimi jak organizacje pozarządowe,
społeczności naukowe i akademickie,
organizacje przedsiębiorców, firmy
doradcze i ośrodki analityczne.

CYPR
MALTA
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Wyniki
EEA dostarcza ocen i informacji w formie raportów, krótkich
opracowań i artykułów, materiałów prasowych oraz szeregu
produktów i usług online. Materiały te dotyczą: stanu
środowiska, obecnych trendów i presji, gospodarczych
i społecznych czynników sprawczych, efektywności polityki.
Identyfikują one także przyszłe trendy i nowe problemy
oraz prezentują prognozy, wykorzystując scenariusze i inne
techniki.

Usługi internetowe
Strona internetowa eea.europa.eu
jest jednym z najobszerniejszych
internetowych serwisów zawierających
informacje publiczne o środowisku.
Jest też najczęściej używanym kanałem
informacyjnym EEA. Agencja dąży
do zastąpienia publikacji papierowych
publikacjami internetowymi,
aby dostosować się do preferencji
coraz większej liczby użytkowników,
zwiększyć aktualność i opłacalność
publikacji, a także zredukować własny
ślad środowiskowy.
Pełne teksty wszystkich raportów,
streszczeń i artykułów można znaleźć
na stronie internetowej. Dostępne
są tam także interaktywne wykresy
i aplikacje mapowe, a także zbiory
danych i informacje bazowe związane
z tematyką raportów. EEA aktywnie
korzysta z serwisów społecznościowych
i treści multimedialnych w celu
ułatwienia komunikacji i poszerzenia
kręgu odbiorców.

Organizacja
Wspólnota Europejska przyjęła
rozporządzenie ustanawiające Europejską
Agencję Środowiska oraz jej Europejską
Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska
(EIONET) w 1990 r.; EEA rozpoczęła
regularną działalność w 1994 r.
Zespół EEA, składający się z obywateli
33 krajów członkowskich, pracuje
głównie w siedzibie organizacji
w Kopenhadze. Tworzą go eksperci

Niektóre raporty są skierowane do szerszego grona odbiorców;
streszczenia najważniejszych raportów oraz różne artykuły
i komunikaty prasowe są tłumaczone na języki urzędowe krajów
członkowskich EEA.

Na internetowym Forum EEA
udzielamy indywidualnych odpowiedzi
na zewnętrzne prośby o udzielenie
informacji. Pytania można również
przekazywać drogą telefoniczną
lub osobiście.

Budowanie kontaktów
Zasadnicze znaczenie dla
osiągnięcia naszych celów mają
wysiłki podejmowane przez zespół
EEA na rzecz bezpośredniego
komunikowania opracowanych
przez nas informacji i wniosków,
nieustanna współpraca z EIONET
i innymi kluczowymi partnerami, dialog
z odpowiednimi osobami kontaktowymi,
udział w spotkaniach ekspertów,
występowanie na seminariach
i konferencjach itp. Duży wolumen
drukowanych przez nas materiałów
i ciągle rozwijane internetowe narzędzia
komunikacji w dalszym ciągu nie
mogą zastąpić wartości, jaką stanowi
bezpośredni dialog między dostawcami
i użytkownikami informacji.

w dziedzinie ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju, zarządzania
informacjami i komunikacji. Wspólnie
pracują oni nad gromadzeniem, analizą
i interpretacją informacji uzyskanych
z krajów członkowskich oraz ich
rozpowszechnianiem wśród właściwych
podmiotów i obywateli w Unii
Europejskiej i poza jej granicami.
Procesy gromadzenia danych,
zarządzania nimi i ich analizy są
wspierane przez sześć europejskich
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Subskrypcja produktów EEA
Aby regularnie otrzymywać nasz
newsletter, informacje o nowych
publikacjach oraz nasze raporty
i inne bezpłatne materiały w wersji
elektronicznej lub drukowanej, można
skorzystać z naszej usługi subskrypcji.
Można także dołączyć do nas
na Facebooku i Twitterze lub dokonać
subskrypcji naszych kanałów RSS.
Publikacje EEA w wersji papierowej,
w większości bezpłatne, można zamówić
w księgarni online Urzędu Publikacji UE
(http://bookshop.europa.eu).
W związku z dążeniem do zastąpienia
publikacji drukowanych publikacjami
internetowymi niektóre kategorie
produktów są dostępne jedynie
w formacie elektronicznym. W celu
uzyskania aktualnego spisu dostępnych
publikacji należy zapoznać się
z sekcją „Publikacje” na naszej stronie
internetowej.

centrów tematycznych (ETC)
ustanowionych i zarządzanych przez EEA.
ETC zajmują się głównymi zagadnieniami
dotyczącymi środowiska i obszarami
działań określonymi w programie
pracy EEA. Centra tematyczne to sieci
skupiające około dziewięćdziesięciu
specjalistycznych instytucji
zlokalizowanych w różnych krajach
członkowskich EEA.

Europejska Agencja Środowiska pragnie przyczyniać się do realizacji ambitnego europejskiego celu polegającego
na transformacji w kierunku społeczeństwa niskoemisyjnego, efektywnie korzystającego z zasobów przy
jednoczesnym zapewnieniu trwałości ekosystemów do 2050 roku. Długotrwałe problemy środowiskowe są
wzajemnie powiązane, a u ich podstaw leżą systemy społeczno-gospodarcze, służące zaspokajaniu potrzeb
współczesnego społeczeństwa, takich jak zaopatrzenie w żywność, energię i transport. Fundamentalne zmiany
w tych kluczowych systemach społecznych będą konieczne, jeżeli mamy osiągnąć cel wyznaczony na 2050 r.
dr Hans Bruyninckx
Dyrektor Wykonawczy EEA

Zarządzanie
W skład Zarządu EEA wchodzi po jednym przedstawicielu
każdego z 33 krajów członkowskich, dwóch przedstawicieli
Komisji Europejskiej — z Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska
i Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji
— oraz dwóch specjalistów naukowych wyznaczonych przez
Parlament Europejski. Do zadań Zarządu należy między innymi
przyjmowanie programów pracy EEA, mianowanie Dyrektora
Wykonawczego i wyznaczanie członków Komitetu Naukowego.
Komitet Naukowy EEA składa się z maksymalnie
20 przedstawicieli świata nauki zajmujących się szeregiem
zagadnień związanych ze środowiskiem. Komitet jest organem
doradczym Zarządu i Dyrektora Wykonawczego w sprawach
naukowych. Przewodniczący Komitetu Naukowego pełni
funkcję obserwatora w Zarządzie.
Dyrektor Wykonawczy odpowiada przed Zarządem
za realizację programów prac i za bieżące zarządzanie EEA.
EEA określa swoje działania w rocznych programach pracy,
które uszczegóławiają kierunki działań ujęte w wieloletnim
programie pracy przygotowywanym na okres pięciu lat.

Obecny wieloletni program pracy obejmuje lata 2014–2018,
a jego struktura koncentruje się wokół czterech głównych
obszarów, którymi są:
• dostarczanie informacji na potrzeby realizacji polityki,
co oznacza zapewnianie informacji zwrotnych i danych
wejściowych w odniesieniu do ram, celów i założeń
polityki UE poprzez proces regularnego raportowania na
temat postępów w kluczowych obszarach dotyczących
środowiska;
• ocena wyzwań systemowych, przygotowywanie
ocen uwzględniających różne perspektywy: makro,
międzysektorowe i długoterminowe, a tym samym
wsparcie realizacji długoterminowej wizji określonej
w 7. programie działań UE w zakresie środowiska;
• współtworzenie, wymiana i wykorzystywanie wiedzy,
co oznacza budowanie i utrzymywanie sieci ekspertów
i systemów informacyjnych, które stanowią trzon
i warunek konieczny naszej działalności sprawozdawczej;
• zarządzanie EEA, którego celem jest przestrzeganie
wszystkich zasad i przepisów mających zastosowanie
do Agencji, przy ciągłym podnoszeniu skuteczności
i wydajności organizacji.

Zarząd
Biuro

Dyrektor
Wykonawczy
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Komitet
Naukowy

Jak wynika z Wieloletniego Programu Pracy przyjętego przez Zarząd, ambicją EEA jest funkcjonowanie
jako czołowy dostawca kluczowych informacji niezbędnych w celu poprawy skuteczności polityki
dotyczącej środowiska. Agencja pragnie również uczestniczyć w tworzeniu nowych wniosków i wiedzy,
które będą konieczne, aby zrozumieć i wspierać bardziej fundamentalną transformację w kierunku
zrównoważonej gospodarki w perspektywie długoterminowej z korzyścią dla naszych społeczeństw.
Elisabeth Freytag-Rigler
Przewodnicząca Zarządu EEA

EIONET i inni partnerzy EEA
Informacje dostarczane przez EEA
pochodzą z wielu różnych źródeł.
Partnerska sieć, odpowiedzialnych
za informacje o środowisku instytucji
krajowych i reprezentujących te
instytucje ekspertów (EIONET) powstała
w celu współpracy z EEA i obejmuje
ponad 300 instytucji w całej Europie.
EEA odpowiada za rozwój sieci
i koordynację jej działań. Dlatego ściśle
współpracujemy z Krajowymi Punktami
Kontaktowymi (jak pokazano
na poniższym schemacie), którymi zwykle
są krajowe agencje ds. środowiska
lub ministerstwa środowiska w krajach
członkowskich. Krajowe Punkty
Kontaktowe odpowiadają za koordynację
działań EIONET na szczeblu krajowym.

Do zadań Krajowych Punktów
Kontaktowych należy między
innymi: rozwój i utrzymywanie
sieci krajowej, wskazywanie
krajowych źródeł informacji,
pozyskiwanie i przekazywanie
danych i informacji pochodzących
m.in. z monitoringu, wspieranie EEA
w analizie zgromadzonych informacji
i w przekazywaniu informacji EEA
użytkownikom końcowym w krajach
członkowskich.
Innym istotnymi partnerami,
stanowiącymi także źródło
informacji, są organizacje europejskie
lub międzynarodowe, jak np.: Urząd
Statystyczny (Eurostat) oraz Wspólne
Centrum Badawcze (JRC) Komisji
Europejskiej, Organizacja Współpracy

Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
Program Narodów Zjednoczonych
ds. Ochrony Środowiska (UNEP),
Organizacja Narodów Zjednoczonych
ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)
czy Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO). EEA ściśle współpracuje z tymi
organizacjami w zakresie pozyskiwania
informacji i opracowywania ocen
dla odbiorców i grup docelowych.
EEA bierze również udział w pracach
nieformalnej sieci agencji ochrony
środowiska w Europie oraz funkcjonuje
jako sekretariat dla tej sieci.

Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET)
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EEA funkcjonuje w złożonym, wielopoziomowym i wielopodmiotowym systemie sprawowania
rządów na szczeblu unijnym, krajowym i globalnym. System ten obejmuje również instytucje
badawcze, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe. Szczególną rolą EEA jest wpieranie
procesu decyzyjnego na szczeblu unijnym oraz zwiększanie potencjału krajów członkowskich,
z wykorzystaniem EIONET. EIONET jest wyjątkowym partnerem w procesie dwukierunkowego
przepływu danych i informacji o środowisku o potwierdzonej jakości.
Wieloletni Program Pracy EEA na lata 2014–2018

Dane kontaktowe:
Europejska Agencja Środowiska
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Tel.: +45 33 36 71 00
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