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Pozadie
Európska environmentálna agentúra (EEA) bola oÞciálne založená nariadením EHS 1210/90 v roku
1990 (ktoré bolo zmenené a doplnené nariadením ES 933/1999 a nariadením ES 1641/2003).
Rozhodnutie o jej umiestnení v Kodani bolo prijaté v roku 1993 a agentúra pracuje od roku 1994.
Európska environmentálna agentúra je poprednou európskou verejnou inštitúciou, ktorá je zameraná
na poskytovanie včasných, cielených, relevantných a spoľahlivých informácií pre tvorbu politiky
a verejnosť, aby podporovala udržateľný rozvoj a pomáhala dosahovať významné a merateľné
zlepšenia životného prostredia v Európe.
Práca agentúry zahŕňa koordinovanie siete Eionet a informačného systému, zber a analyzovanie
zdieľaných environmentálnych údajov od servisných služieb Európskej komisie, členských krajín
EEA, medzinárodných organizácií, z dohovorov a zmlúv, čím poskytuje rady týkajúce sa politiky
a sprístupňuje tieto informácie širokej verejnosti.
Stratégia Európskej environmentálnej agentúry 2004–2008 je tretím viacročným pracovným plánom
agentúry v súlade s požiadavkami zakladajúceho nariadenia. Schválila ho správna rada Európskej
environmentálnej agentúry 25. novembra 2003.
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Predslov predsedu správnej rady

Počiatočný dátum tejto novej päťročnej stratégie Európskej environmentálnej agentúry
sa zhoduje s mojím prevzatím predsedníctva správnej rady agentúry. Som poctený,
že som bol zvolený na tento dôležitý post a teším sa na úzku spoluprácu s členmi rady
a s výkonnou riaditeľkou Jacqueline McGladeovou pri realizácii stratégie Európskej
environmentálnej agentúry v nadchádzajúcich rokoch.
V mene rady ďakujem odchádzajúcemu predsedovi, Keesovi Zoetemanovi, za jeho
obetavé a kompetentné vedenie agentúry počas uplynulých štyroch rokov. Želáme mu
všetko najlepšie v jeho budúcej činnosti.
Pri pohľade na nasledujúcich päť rokov by som rád zdôraznil dva strategické rozmery
ďalšieho rozvoja Európskej environmentálnej agentúry.
Po prvé je to rozšírenie, kde Európska environmentálna agentúra pokračuje v razení
cesty európskej integrácii. Kým EÚ ako taká sa teší rozšíreniu na 25 členov 1. mája 2004,
EEA má už 31 členov vrátane Rumunska, Bulharska a Turecka. Úzko spolupracujeme aj
s krajinami západného Balkánu. Týmto spôsobom EEA nielenže zlepšuje kvalitu a rozsah
informácií o životnom prostredí, ale hrá aj určitú úlohu pri stabilizovaní a rozvoji týchto
krajín v záujme mieru a prosperity v Európe ako celku.
Po druhé je to zvýšený dôraz, ktorý sa bude klásť na vyhodnotenia účinnosti politiky.
Environmentálna politika už nie je pohostením na cudzí účet. Aby sme boli schopní
presvedčiť v rovnakej miere politikov aj verejnosť, že environmentálne politiky sú
potrebné a dobré pre spoločnosť ako celok, musíme byť schopní preukázať, že poskytujú
reálne výsledky účinným spôsobom. Vítam skutočnosť, že Európska komisia tiež vidí
jasnú úlohu pre EEA v tejto oblasti. Budeme úzko spolupracovať s komisiou, aby sme
ukázali reálne výsledky.
Lars-Erik Liljelund
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Predslov predsedu vedeckého
výboru

Vedecký výbor víta a podporuje túto stratégiu EEA, ktorá stanovuje hlavné priority na
nasledujúcich päť rokov. Na tomto pevnom základe bude agentúra schopná podstatne
rozšíriť poskytovanie nezávislých a kvalitných informácií v prospech životného prostredia
a obyvateľov Európy.
Výbor sa teší, že bude hrať svoju vlastnú úlohu v tomto vývoji. EEA by sa nemala
zaoberať výskumom, ale mala by stavať na najnovších zisteniach vedeckého sveta
a integrovať ich v informáciách, ktoré poskytuje. Všetci členovia výboru majú vysokú
vedeckú reputáciu a spoločne pokrývajú oblasti odbornosti, ktoré súvisia s prácou
agentúry. Našou úlohou je preto zabezpečiť silnú väzbu medzi akademickým svetom
a EEA a poskytovať rozhodujúce informácie pre ich prácu.
Nikde nie je táto premosťujúca funkcia medzi výskumnou obcou a svetom politiky
dôležitejšia ako v ďalšom rozvoji ukazovateľov. Vyjadrovanie zložitého vedeckého
chápania, teórií a hypotéz v ľahko pochopiteľných a všeobecne prijateľných ukazovateľoch
tvorí jadro práce agentúry. Vypracovanie ukazovateľov, ktoré ilustrujú väzby medzi
environmentálnymi, sociálnymi a ekonomickými dimenziami udržateľného rozvoja
je jednou z hlavných výziev. Existuje aj dopyt po súhrnných ukazovateľoch, ktoré
sumarizujú obrovské množstvo informácií z viacerých oblastí. Úlohou je teraz splniť
túto požiadavku bez straty pohľadu na často zložité a protirečivé trendy, ktoré sú za
súhrnnými číslami.
Nakoniec by som rád zdôraznil veľkú dôležitosť zabezpečenia kvality údajov a hodnotení
a kvantiÞkovania neurčitostí. Transparentnosť je v tejto súvislosti rozhodujúca ak klienti
a verejnosť majú byť schopní riadne využívať informácie, ktoré agentúra poskytuje.
Vedecký výbor sa už zaoberá týmito otázkami a cieľmi, aby po tejto stránke poskytol
agentúre solídnu podporu.
Bedřich Moldan

iv

Celkový pohľad výkonného riaditeľa

Kvalita života ľudí veľmi závisí od prostredia, v ktorom žijú, ako aj od ich sociálneho
a ekonomického rozvoja. EEA pomáha hrať životne dôležitú úlohu pri zabezpečovaní
budúcnosti Európy poskytovaním včasných, cielených, relevantných a spoľahlivých
informácií o stave životného prostredia politickým činiteľom a verejnosti.
Kontext agentúry sa rýchlo vyvíja. Pôvodne bola ponímaná ako organizácia, ktorá
môže poskytovať informácie a údaje o životnom prostredí, dnes Európsky parlament,
Európska komisia a jej členské krajiny požadujú od agentúry nielen podávanie správ
a informovanie o stave životného prostredia a technických problémoch týkajúcich sa
ochrany životného prostredia a udržateľného využívania prírodných zdrojov, ale aj
účinnosť kľúčových environmentálnych a odvetvových politík a ich realizácie. Takže počas
nasledujúcich piatich rokov agentúra rozšíri svoju prácu na podporu rôznych druhov
politík poskytovaním poznatkov o životnom prostredí v Európe, ako aj na opatrenia
podniknuté na jeho ochranu.
Jedným z kľúčových problémov členských krajín je potreba zefektívnenia poskytovania
údajov. Počas nasledujúcich piatich rokov bude agentúra pracovať so svojimi kľúčovými
medzinárodnými partnermi vrátane Európskej komisie (najmä s Eurostatom a JRC),
OECD a rôznych medzinárodných dohovorov, aby určila spôsoby, akými sa údaje budú
môcť poskytovať raz, ale používať na mnoho účelov. Na podporu tohto kroku agentúra
rozšíri a ďalej zlepší zabezpečovanie kvality svojich informácií, ktoré používa, vytváraním
systému kontroly a riadenia kvality v rámci celej agentúry. Systém bude otvorený pre
sieť EEA zahŕňajúcu vládne organizácie, agentúry, občianske skupiny, priemyslové
odvetvia a špecialistov. Tieto činnosti budú podporované vylepšeným programom
budovania kapacít v nových členských krajinách.
EEA usilovne pracuje, aby splnila ciele a úlohy stanovené v legislatíve Európskej komisie
a v pracovných programoch zahŕňajúcich rozšírenie, stabilitu a bezpečnosť, udržateľný
rozvoj a ekonomiku. Uplatňovaním integrovaného prístupu k hodnoteniu zlepšovania
alebo zhoršovania životného prostredia bude EEA schopná poskytnúť jedinečný pohľad
na dopady v sektoroch ekonomiky a oblastiach politiky. Počas nasledujúcich piatich rokov
je cieľom agentúry ešte viac rozšíriť tieto schopnosti vytváraním série integrovaných
hodnotení spolupôsobenia medzi hlavnými sektormi a životným prostredím a radu
štúdií perspektív a scenárov, aby pomohla predvídať potenciálne hrozby a príležitosti na
vytvorenie uskutočniteľného, bezpečného a stabilného modelu udržateľného rozvoja.
Jacqueline McGladeová
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Formovanie EEA
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Organizácia a siete EEA

Agentúra dokončí svoju reorganizáciu do januára 2004, včas na to, aby mohla začať pracovať podľa svojej novej
stratégie pre roky 2004–2008. Cieľom novej štruktúry je lepšie odrážať meniace sa potreby hlavných klientov
a poskytovať transparentnejšiu úroveň prístupu k údajom, informáciám a jednotlivým expertom. Vytvorili sa
skupiny, ktoré spájajú jednotlivcov pri práci na integrovanejších činnostiach zameraných na sektorovú analýzu,
analýzu politiky, vývoj nových informačných systémov vrátane priestorových informácií, možností a hodnotení
kľúčových oblastí, ako sú voda a biodiverzita, chemikálie, odpady, kvalita ovzdušia, zmena podnebia a životné
prostredie a zdravie.
Na poskytovanie účinnejšej úrovne komunikácie s Európskym parlamentom, Európskou komisiou, inými
inštitúciami spoločenstva, členskými krajinami a partnermi po celom svete sa vytvoril program spoločných
záležitostí. Tento nový program bude zodpovedať za predkladanie nových produktov ako sú bríÞngy, aktualizácie
a multimediálne výstupy ako aj za komunikačnú stratégiu.
EEA je sieťovou organizáciou: spolieha sa hlavne na sieť Eionet pri poskytovaní informácií a vstupov
o ukazovateľoch, tokoch údajov a zefektívnení informácií. Informácie o stave realizácie politiky sú teraz
usmerňované novou sieťou európskych agentúr na ochranu životného prostredia. Počas nasledujúcich piatich
rokov bude agentúra pokračovať v budovaní silných stránok svojich sietí a bude sa usilovať rozšíriť ich
prostredníctvom procesu aktívnych účastníkov, aby podporila vývoj scenárov, hodnotenie politík a zabezpečenie
kvality údajov.

Hlavné etapy cyklu politiky podporované údajmi,
informáciami a vedomosťami
IdentiÞkovanie
problému (1)
Účinnosť
opatrení politiky
effectiveness (6)

Realizovanie
opatrení politiky
implementation (5)

Formulovanie
problému
(2)

Údaje
informácie
vedomosti

Vypracovanie
opatrení politiky
development (4)
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IdentiÞkovanie
opatrení politiky
identiÞcation (3)

Integrovaný pohľad

Environmentálne a sektorové témy
Stratégia EEA je v súlade so 6. environmentálnym akčným programom. Agentúra pracuje v štyroch
veľkých tematických oblastiach: vysporiadanie sa so zmenou podnebia, vysporiadanie sa so stratou
biodiverzity/pochopenie priestorovej zmeny, ochrana zdravia ľudí a kvality života, využívanie a
manažment prírodných zdrojov a odpadov. Každá z týchto oblastí je ovplyvňovaná celým radom
spoločenských a sektorových procesov. Počas nasledujúcich piatich rokov EEA vytvorí rad hodnotení
väzieb medzi týmito problémami a medzisektorovými dopadmi na životné prostredie. Na oznamovanie
vplyvov sektorov na environmentálne trendy a zdravie ekosystémov sa bude používať obmedzený súbor
hlavných ukazovateľov.
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Životné prostredie Európy
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Informačné systémy a siete

Informačný systém EEA/Eionet bol
vytvorený na podporu všetkých činností
EEA a siete Eionet súvisiacich s tokmi
údajov a informácií z krajín a iných
inštitúcií do EEA prostredníctvom hodnotení
a poznatkov poskytovaných späť týmto
krajinám, inštitúciám spoločenstva a iným
klientom. Systém zahŕňa ľudí a organizácie
v sieti, ich činnosti pri práci v sieti, ako
aj podpornú infraštruktúru a elektronické
nástroje.
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Počas minulých piatich rokov agentúra pracovala so svojimi členmi
na vývoji hlavného súboru ukazovateľov a indexov, aby vyjadrila
stav životného prostredia v súvislosti s analýzami ekonomickej
výkonnosti, sociálneho rozvoja a realizácie politiky. V prvom
roku tejto stratégie bude agentúra konsolidovať hlavný súbor
ukazovateľov a súvisiace toky údajov z krajín. Tieto informácie
budú potom využívané EEA a sieťou Eionet na sledovanie pokroku
na európskej úrovni v porovnaní so zámermi a cieľmi politiky na
porovnávanie environmentálneho správania krajín s použitím
porovnateľných údajov a konzistentných metodík.
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Vedomosti
Produkty

Hodnotenia
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Ukazovatele sa používajú hlavne na odovzdávanie informácií
jasným a jednoduchým spôsobom. Ukazovatele sa zameriavajú
na tie aspekty, ktoré sa považujú za relevantné pre politiku,
používajúc údaje, ktoré sú široko dostupné. Ukazovatele vo
všeobecnosti kvantiÞkujú informácie integrovaním rôznych
a početných súborov údajov a pomáhajú odhaľovať zásadné
trendy v zložitých javoch.
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(a) Hlavný súbor ukazovateľov
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Počas nasledujúcich piatich rokov budú
prioritami agentúry zlepšovania systému
na podporu účinnejšieho vývoja produktov
a služieb EEA a na rozšírenie siete
a kapacít požadovaných používateľmi.
Budú sa zavádzať a upevňovať postupy
zabezpečovania kvality, aby sa zabezpečila
štandardizácia, homogenizácia a jasnejšie
deÞnície údajov pre používateľov. Okrem
toho bude EEA prispievať do prehľadov
výkazov vedených komisiou a rozširovať
informačný systém pre zdieľaný európsky
integrovaný priestorový informačný
systém v súlade s iniciatívami Inspire

(infraštruktúra pre priestorové informácie v Európe) a globálne
monitorovanie pre životné prostredie a bezpečnosť (GMES).

Kľúčoví
klienti

Cielená komunikácia
a

Informácie

Prístup a transparentnosť
služby

d
Bu

Široká
verejnosť

Údaje
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Vým

a
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(b) Zefektívnenie systému

(c) Komunikačné služby pre verejnosť

Sieť bude rozšírená tak, aby zahŕňala
kapacity potrebné pre nový typ produktov
a služieb, ktoré budú vyvíjané počas
päťročného obdobia, napríklad v oblasti
udržateľného rozvoja.

EEA posilní svoje komunikačné systémy, aby mala dosah na
svojich kľúčových klientov a širokú verejnosť cez najvhodnejšie
komunikačné kanály.

Agentúra bude hodnotiť krajiny
z hľadiska poskytovania a kvality údajov
prostredníctvom svojej správy o tokoch
prioritných údajov cez sieť Eionet.
Agentúra vylepší väzby s externými
organizáciami spájanými s tokmi
údajov (vrátane priestorových údajov)
a s ukazovateľmi, zvlášť s OECD,
Eurostatom a JRC (spoločné výskumné
stredisko) využívajúc najmä iniciatívu
globálne monitorovanie pre životné
prostredie a bezpečnosť (GMES).
Elektronické nástroje, infraštruktúra
a preskúmanie obchodných procesov
sa budú ďalej vyvíjať pod záštitou siete
Reportnet s využitím fondov komisie a EEA,
aby sa toky informácií stali efektívnejšími,
transparentnejšími a dostupnejšími pre
viaceré účely.
Dátový sklad EEA bude oporou hlavného
súboru ukazovateľov a poskytne
rámec pre prierezové analýzy. Zavedú
sa interaktívne nástroje umožňujúce
používateľom analyzovať environmentálne
údaje, vykonávať hodnotenia na základe
ukazovateľov pre svoje vlastné účely
a odvolávať sa na najlepšie postupy.
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Počas nasledujúcich piatich rokov sa sprístupní rozsiahly
geograÞcký internetový portál pre regionálne a vybrané
lokalizované informácie. Cieľom je umožniť verejnosti vyhľadávať
informácie o jej okolitom prostredí. Jednoduchým zadaním
poštových smerovacích čísel alebo použitím interaktívnych máp
a nástrojov budú ľudia môcť nájsť informácie o environmentálnych
podmienkach ovplyvňujúcich ovzdušie, pôdu a vodu, plus
informácie o opatreniach a miestnych predpisoch na ochranu
životného prostredia. Portál bude vybudovaný kombinovaním
činností agentúry s ďalšími pokračujúcimi iniciatívami OSN,
medzinárodnými a národnými iniciatívami a iniciatívami
spoločenstva.
Systém bude obsahovať rôzne druhy historických údajov a údajov
v reálnom čase o kvalite životného prostredia. Napríklad v roku
2004 EEA vydá európsky register emisií znečisťujúcich látok; tento
bude poskytovať adresné informácie o jednotlivých regulovaných
priemyselných odvetviach. Počas päťročného obdobia agentúra
rozšíri pokrytie mnohých tém a do roku 2008 zavedie systém
pokrývajúci celú oblasť členských krajín EEA.
Vytvoria sa internetové a multimediálne služby zamerané na
mladšie publikum.

Vysporiadanie sa so zmenou podnebia

Hlavným zmyslom politiky EÚ je zabránenie
alebo spomalenie zmeny podnebia. Rôzne
opatrenia tejto politiky vrátane úspor
energie, rozvoja obnoviteľných zdrojov
energie, rozvoja udržateľnej dopravy,
obchodovania s emisiami a kjótskych
ßexibilných mechanizmov budú hrať
dôležitú úlohu pri určovaní úspechu
v dosahovaní cieľov stanovených členskými
štátmi.
EEA sa zaviazala poskytovať hodnotenia
a analýzy pri podpore realizácie Kjótskeho
protokolu a poskytovať rady a informácie
komisii, parlamentu a predsedníctvam, aby
podporila nové oblasti politiky týkajúcej sa
podnebia, zamerané na znižovanie emisií
skleníkových plynov v sektoroch dopravy,
energetiky, priemyslu a poľnohospodárstva
a na politiku prispôsobovania sa dopadom
spôsobených zmenami podnebia.

Počas nasledujúcich piatich rokov prioritami
agentúry budú:
(a) Hodnotenie pokroku pri dosahovaní kjótskych
cieľov a cieľov zdieľania záťaží
Podpora realizácie Kjótskeho protokolu Rámcového dohovoru OSN
o zmene podnebia (UNFCCC) a záväzkov ‘zdieľania zaťaženia’
EÚ a členských štátov (pre roky 2008–2012) vrátane realizácie
preukázateľného pokroku v spĺňaní týchto záväzkov do roku 2005.
Toto tiež zahŕňa podporu cieľov EÚ na znižovanie energetickej
náročnosti do roku 2010 o 1 % ročne viac ako je hodnota,
ktorá by sa inak dosiahla a na zvýšenie spotreby obnoviteľnej
energie do roku 2010 na 12 % z celkovej spotreby energie.
Charakteristické výstupy budú zahŕňať:
•
•
•

hodnotenia pokroku v dosahovaní kjótskych cieľov a účinnosti
národných politík a politiky EÚ;
monitorovanie, účtovanie a skúmanie skleníkových plynov;
porovnávanie Európy s inými oblasťami sveta.

(b) Dopad zmien podnebia, prispôsobenie
a scenáre
Podpora EÚ v jej postoji pri obhajovaní medzinárodnej zmluvy
o prísnejších cieľoch znižovania po prvom období kjótskeho
záväzku (2008–2012). Toto je ovplyvňované dlhodobým cieľom
EÚ súvisiacim s maximálnym zvýšením globálnej teploty o 2 °C
nad predindustriálne úrovne, ktorý bude z dlhodobého hľadiska
vyžadovať globálne zníženie emisií skleníkových plynov o 70 %
pod úrovne z roku 1990. Táto práca bude tiež podporovať analýzy
integrovanej sektorovej politiky a stratégiu udržateľného rozvoja
EÚ, aby sa zvýšilo využívanie udržateľnej energie prostredníctvom
obnoviteľnej energie a zvyšovania energetickej účinnosti.
Charakteristické výstupy budú zahŕňať:
•
•

•
•

scenáre pre sektorové rozvoje a dopady zmien podnebia
vrátane príspevkov 25 členských štátov EÚ;
hodnotenie dopadov zmien podnebia a adaptácie vrátane
hodnotenia sezónnych charakteristík na regionálnej úrovni
(napríklad teplota, zrážky a búrkové udalosti);
analýzy integrovanej sektorovej politiky vrátane úlohy
environmentálnych technológií;
identiÞkovanie zraniteľných oblastí a hodnotenie prispôsobenia
sa zmene podnebia.
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Vysporiadanie sa s úbytkom biodiverzity
a pochopenie priestorovej zmeny

Európa sa zaviazala zastaviť úbytok
biodiverzity a chrániť biotopy a špeciálne
chránené oblasti. EEA bude podporovať
tento záväzok prostredníctvom
hodnotení, do akej miery sa ciele dosiahli,
poskytovaním informácií o zmenách
biodiverzity naprieč rôznym priestorovým
mierkam, analýzami väzieb na iné sociálnoekonomické vývoje, tlaky a účinnosti
politiky prostredníctvom jej iných oblastí.

Počas nasledujúcich piatich rokov prioritami
agentúry budú:
(a) Biodiverzita
Podieľanie sa na dosahovaní cieľa zastaviť do roku 2010 stratu
biodiverzity pomocou hodnotení trendov v biodiverzite vzhľadom
na územné plánovanie, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo,
rybolov, znečistenie životného prostredia, znečistenie pôdy
a rozvoj vidieka. Počas nasledujúcich piatich rokov budú
charakteristické výstupy zahŕňať:
•
•
•
•
•

•
•
•

hodnotenia miery dosahovania cieľa do roku 2010;
ukazovatele výkonu pre politiky biodiverzity, najmä realizáciu
programu Natura 2000 a väzbu na sektorové politiky;
hodnotenie stavu lesov;
podporu členským štátom a komisii pre program Natura 2000
a akčné plány biodiverzity;
spájanie existujúcich skúseností a vedomostí prostredníctvom
svojich sietí, aby sa vyvinuli spoločné metódy na monitorovanie
biotopov a druhov a tlakov na ne;
udržiavanie referenčných databáz, portálov, smerníc a sietí;
vývoj siete včasného varovania pred cudzími invazívnymi
druhmi;
integráciu sektorových politík a ekonomické analýzy.

(b) Hodnotenia krajinných a priestorových zmien
Podporovanie priestorových požiadaviek európskych a globálnych
rozvojových iniciatív vrátane kľúčových tematických stratégií pre
morské systémy a pôdy so špeciálnou pozornosťou venovanou
zmenám vo využívaní krajiny v ekologicky citlivých oblastiach
a ochrane pôd. Charakteristické výstupy budú zahŕňať:
•

•
•

•
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integrovaný informačný systém vrátane priestorových
údajov o prírodných a kultúrnych prostrediach a o prostredí
vybudovanom človekom, aby sa podporili tematické iniciatívy
a iniciatívy sektorových politík;
hodnotenia udržateľného rozvoja v regiónoch Európy
v kontexte zmien biodiverzity a krajiny;
hodnotenia zmien súvisiacich so zmenou podnebia, šírením
púští, eróziou, nánosmi, intenziÞkáciou a extenziÞkáciou
poľnohospodárstva a so znečistením;
hodnotenia pobrežných a morských ekosystémov.

Ochrana zdravia ľudí a kvality života

S väčšinou hrubého znečistenia, ktoré
charakterizovalo minulé storočie —
zapáchajúce rieky, smog, neriadené
skládky odpadu a kontaminovaná pôda —
sme sa už vo veľkých častiach Európy
vysporiadali. Objavujú sa však nové výzvy,
ktoré sú rovnako škodlivé, hoci sú menej
zrejmé vo svojich prejavoch: globálne
otepľovanie, chemikálie porušujúce
endokrinný systém, veľmi jemné častice
v ovzduší.
Nové problémy si vyžadujú nové riešenia
— spojené myslenie, ktoré berie do úvahy
všetky aspekty konkrétneho problému.
Spoločnosť teraz musí mobilizovať
správanie spotrebiteľov a inovovať
podnikanie a spôsoby života zapojením
komunít do plánovania zmeny, aby výroba
a spotreba prebiehala takým spôsobom,
ktorý chráni a zlepšuje životné prostredie
a zároveň zabezpečuje prosperitu a lepšiu
kvalitu života pre každého, najmä pre
zraniteľné komunity.

Počas nasledujúcich piatich rokov prioritami
agentúry budú:
(a) Životné prostredie a zdravie ľudí
Budeme pomáhať zlepšovať zdravie ľudí a kvalitu života súvisiacu
so životným prostredím, aby sme podporili akčný plán EÚ pre
životné prostredie a zdravie. Charakteristické výstupy budú
zahŕňať:
•
•

•
•
•

metodologický rámec, v ktorom sa budú analyzovať problémy
životného prostredia a zdravia;
súbor ukazovateľov životného prostredia a zdravia na
sledovanie kľúčových environmentálnych stresorov, napríklad
vplyv kvality ovzdušia a znečistenia vo vnútorných priestoroch
na zdravie ľudí, konzultovaných s členskými krajinami EEA
a Svetovou zdravotníckou organizáciou;
zriadenie siete Eionet pre životné prostredie a zdravie;
revidovaný súbor hodnotení životného prostredia a zdravia;
spoločné aktivity s Európskym úradom pre bezpečnosť
potravín.

Environmentálne problémy sa dotýkajú
ekonomických aj sociálnych záležitostí;
spoločnosť sa úspešne nevysporiada
s takými veľkými problémami ako sú
zmeny podnebia, doprava, energia
a zdravie nachádzaním riešení, ktoré
zlepšujú životné prostredie, ale iba
prostredníctvom politík, ktoré berú do
úvahy aj sociálne a ekonomické dôsledky.
Pre agentúru to znamená hľadanie
nových spôsobov práce a rozmýšľaním
o problémoch, ktoré nám umožnia
prispievať k nachádzaniu riešení. Počas
nasledujúcich piatich rokov budeme
využívať celý rad prístupov vrátane
priestorových analýz, vývoja modelov na
testovanie rôznych budúcich scenárov,
ekonomických nástrojov a využívania
dobrovoľných dohôd. Budeme stavať na
vzdelávacích programoch a na testovaní
postojov verejnosti, aby sme boli schopní
zahrnúť vedomosti o životnom prostredí do
plánovania miestnej komunity.
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(b) Chemikálie

(d) Morské prostredie

Podpora politík, ktoré znížia riziká
spôsobované používaním chemikálií.
Charakteristické pracovné oblasti budú
zahŕňať:

Podpora realizácie morskej stratégie EÚ v spolupráci s dohovormi
o mori prostredníctvom hodnotenia zdravia ekosystémov v ôsmich
veľkých morských ekosystémoch obklopujúcich Európu. Zvláštna
pozornosť bude venovaná trendom vo fungovaní ekosystémov,
eutroÞzácii, znečisťovaní, dodržiavaní legislatívy v oblasti
životného prostredia, režimu a sociálno-ekonomickej analýze
udržateľného využívania morských zdrojov. Charakteristické
výstupy budú zahŕňať:

•

•

vývoj monitorovacieho rámca
a informačného systému spojeného
s koncentráciami, pôsobením a účinkami
chemikálií vrátane pesticídov v rôznych
prírodných a mestských prostrediach;
spoločné aktivity s novou Európskou
agentúrou pre chemikálie.

(c) Kvalita vody a rámcová
smernica o vode
Podpora dosahovania kvality a množstva
podzemnej a povrchovej vody, ktorá nemá
výrazné dopady a nepredstavuje riziká
pre zdravie ľudí a životné prostredie. Toto
sa dosiahne najmä podporou realizácie
rámcovej smernice o vode a hodnotením
pokroku pri dosahovaní dobrého stavu
vodných telies do roku 2015 vrátane
hodnotenia novo vznikajúcich problémov.
Charakteristické výstupy budú zahŕňať:
•
•

•

hodnotenie európskych vodných telies;
ďalší vývoj siete Eurowaternet, siete na
monitorovanie európskych vôd, aby bola
v súlade a podporovala podávanie správ
podľa rámcovej smernice o vode a podľa
smerníc o dusičnanoch, mestských
odpadových vodách, pitnej vode
a úžitkovej vode;
integrovaný informačný systém vrátane
priestorových údajov spájajúcich
sladkú vodu s pobrežnými a morskými
oblasťami a informácie o celých
povodiach riek.

•
•

•
•

•

hodnotenia miery dosahovania cieľov;
hodnotenia zdravia ekosystémov vo veľkých európskych
morských ekosystémoch na základe integrovaného
priestorového informačného systému, aby sa preskúmali trendy
v prírodných systémoch a účinky znečistenia pochádzajúceho
z pevniny;
vývoj informačných tokov pre morskú stratégiu s pomocou
siete Reportnet a iných dostupných nástrojov;
vypracovanie scenárov pre rozvoj pobrežnej zóny,
využívanie morských zdrojov a námornej dopravy v Arktíde
a v Stredozemnom mori;
spoločné aktivity s Európskou agentúrou pre bezpečnosť
námornej dopravy.

(e) Kvalita ovzdušia
Podpora procesu dosahovania kvality ovzdušia, ktorá nemá
významné dopady a nepredstavuje riziká pre zdravie ľudí a životné
prostredie. Charakteristické výstupy budú zahŕňať:
•
•
•
•

hodnotenia miery dosahovania cieľov;
hodnotenia lokálneho znečistenia ovzdušia a znečistenia
ovzdušia vo vnútorných priestoroch;
monitorovanie kvality ovzdušia a emisií látok znečisťujúcich
ovzdušie vrátane zlepšení systému Airbase;
hodnotenia vystaveniu sa vplyvu látok znečisťujúcich ovzdušie,
najmä v mestských oblastiach a úzkych uliciach.

(f) Mestské oblasti a hluk
Podpora zlepšovania kvality života v mestských oblastiach.
Charakteristické pracovné oblasti budú zahŕňať:
•
•

•
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hodnotenie zmien v obytných a zelených priestoroch v rámci
mestského prostredia;
podporu tematickej stratégii pre mestské prostredie, najmä
v oblasti monitorovania rozrastania sa miest, využívania pôdy,
podávania správ a udržateľného manažmentu miest;
hodnotenie hluku vo vybraných oblastiach.

(g) Prírodné a technologické riziká
Podpora vypracovania rámcovej legislatívy na prevenciu rizík a harmonizáciu mapovania
rizík. Charakteristické výstupy budú zahŕňať:
•
•

hodnotenie environmentálnych a ekonomických dopadov prírodných rizík;
mapy súvisiace s využívaním pôdy a technologickými rizikami.

Paríž

Berlín

Rím

Lesy okolo
hlavných miest
v Európe

Atény

Lisabon

Varšava

Viedeň

Kodaň

Amsterdam
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Udržateľné využívanie a manažment
prírodných zdrojov a odpadov

Požiadavky spoločnosti na vodu, energiu
a nerasty stúpajú a pokiaľ nebudú
kontrolované, začnú vytvárať problémy
pre budúci ekonomický a sociálny
rozvoj. Odpady sa stále viac považujú
za potenciálny zdroj surovín: intenzívne
opätovné používanie a recyklovanie
materiálov a ich účinné využívanie vo
výrobe sa stane normou. Viac výrobkov sa
bude navrhovať, predávať a povoľovať tak,
aby sa znižovali environmentálne náklady
pri ich výrobe, používaní a likvidácii.
Agentúra bude pokračovať v poskytovaní
informácií a hodnotení podporujúcich
politiku riadenia odpadov a udržateľného
využívania prírodných zdrojov, aby
umožnila stanovenie priorít, monitorovanie,
sledovanie a identiÞkovanie najlepších
postupov.

Počas nasledujúcich piatich rokov prioritami
agentúry budú:
(a) Hodnotenia tokov odpadov a materiálov
Podpora zámerov politiky, ktoré sú za tematickými stratégiami
udržateľného využívania prírodných zdrojov a recyklovania
odpadov. Zabezpečenie významného celkového zníženia
objemov vytváraných odpadov, oddelenie využívania zdrojov
od ekonomického rastu, aby spotreba zdrojov a dopady s ňou
súvisiace neprekročili únosnosť životného prostredia. ŠpeciÞcké
výstupy budú zahŕňať:
•
•
•
•
•

•

podporu tematických stratégií pre udržateľné využívanie
prírodných zdrojov a recyklovanie odpadov;
hodnotenie tokov odpadov a materiálov;
analýzu politiky odpadov a prírodných zdrojov vrátane
hodnotenia jej účinnosti a stavu opatrení;
vypracovanie ukazovateľov pre využívanie prírodných zdrojov
a prevenciu odpadov;
podporu členským krajinám pri poskytovaní správ o odpadoch
(vrátane smernice o odpadoch z obalov) a evidencii toku
materiálov;
podporu vyhláške o štatistike odpadov vrátane záväzku
preskúmať ohlasovacie povinnosti.

(b) Informácie o najlepších postupoch
Uľahčenie významného celkového zníženia využívania zdrojov
a objemov vznikajúcich odpadov prostredníctvom šírenia
informácií o nástrojoch politiky. Charakteristické výstupy budú
zahŕňať:
•
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zisťovanie a rozširovanie informácií o najlepších postupoch
a úspechoch.

Európska environmentálna agentúra v širšom
svete

V 6. environmentálnom akčnom
programe sa uvádza, že je dôležité
úplne a riadne integrovať všetky aspekty
environmentálnych záležitostí do
vonkajších vzťahov spoločenstva a do
vplyvu EÚ na zvyšok sveta. Vonkajší
rozmer stratégie udržateľného rozvoja
EÚ rieši túto potrebu výzvou na zlepšenú
spoluprácu s medzinárodnými orgánmi
a rozvojovými krajinami, aby sa zlepšila
kvantita, kvalita, vplyv a udržateľnosť
rozvojovej spolupráce. Politika širšieho
susedstva EÚ v Európe podporuje
podobné myšlienky pre EÚ rozšírenú
o krajiny juhovýchodnej Európy, krajiny
okolo Stredozemného mora a krajiny
východnej Európy, Kaukazu a strednej
Ázie. Nariadenie EEA vyžaduje od
agentúry, aby sa vyhýbala duplicitnej
spolupráci s inými inštitúciami. Preto je
veľmi dôležité, aby EEA organizovala svoju
prácu spolu s príslušnými medzinárodnými
organizáciami, sekretariátmi
medzinárodných dohovorov a tretími
krajinami a zabezpečila tak, aby príslušné
činnosti riešiace environmentálne problémy
boli riadne koordinované a aby sa účinnosť
jej činností zlepšila. Toto bude zahŕňať
narastajúcu výmenu skúseností, ďalší vývoj
spoločných metodík a cielené spoločné
služby a produkty.

Počas nasledujúcich piatich
rokov prioritami agentúry
budú:
(a) Podpora politiky širšieho
susedstva EÚ v Európe
Podpora zdieľania a výmeny
environmentálnych informácií a skúseností
o problémoch, pracovných metódach,
rámcoch, atď. v rámci krajín susediacich
s EÚ v juhovýchodnej Európe, okolo
Stredozemného mora a čo sa týka zdrojov,
aj krajín EECCA (krajiny východnej
Európy, Kaukazu a strednej Ázie), vrátane
vytvorenia a konsolidácie pracovných
väzieb a partnerstiev s medzinárodnými
a regionálnymi organizáciami.
Charakteristické výstupy budú zahŕňať:

•
•
•
•

•

zlepšené informačné kapacity a toky v juhovýchodnej Európe
pod programom CARDS;
publikovanie spoločných tematických správ spolu s UNEP
(Program OSN pre životné prostredie);
príspevky pre 4. globálny environmentálny výhľad UNEP
(GEO-4) pre publikovanie v rokoch 2006–2007;
zlepšené informačné kapacity a toky v krajinách východnej
Európy, Kaukazu a strednej Ázie podľa dokumentu Životné
prostredie pre Európu a účasť na 4. hodnotiacej paneurópskej
správe za rok 2007;
hodnotenie environmentálnych účinkov oblasti voľného
obchodu v krajinách okolo Stredozemného mora
(ktorá sa má založiť v roku 2010).

(b) Podpora vonkajšieho rozmeru udržateľného
rozvoja EÚ
V spolupráci s medzinárodnými organizáciami budeme podporovať
hodnotenie vplyvov Európy na životné prostredie v krajinách
a regiónoch mimo Európy v súvislosti s udržateľným rozvojom,
meraním pokroku v dosahovaní cieľov tisícročia a s globálnou
zodpovednosťou. Charakteristické pracovné oblasti budú zahŕňať:
•
•

spoluprácu s UNEP na sérii GEO a na spoločných správach;
vývoj tokov údajov na podporu ukazovateľov medzinárodných
problémov.

(c) Rozvoj partnerstiev na podporu globálneho
environmentálneho režimu
Prostredníctvom partnerstiev konsolidujeme postupy poskytovania
zdieľaných informácií na podporu integrácie environmentálnej
politiky na globálnej úrovni. Charakteristické pracovné oblasti
budú zahŕňať:
•

•

•

zefektívnenie medzinárodného poskytovania správ
prostredníctvom vytvorenia a upevnenia dohôd
s medzinárodnými orgánmi a dohovormi súvisiacimi so
špeciÞckými oblasťami politiky;
upevnenie spolupráce s orgánmi OSN, OECD, medzinárodnými
Þnančnými inštitúciami a Eurostatom, aby sa zabezpečilo lepšie
zosúladenie činností globálneho oznamovania a zasielania
spoločných informácií;
spolupráca s WHO (Svetovou zdravotníckou organizáciou)
a US EPA (Agentúra USA pre ochranu životného prostredia)
na podporu získavania vedomostí v oblasti zdravia a životného
prostredia.

13

Podpora udržateľného rozvoja
a environmentálnych politík

Súčasné environmentálne politiky boli
vypracované v súvislosti s rôznymi
politickými rámcami vrátane
Cardiffského a Lisabonského postupu,
6. environmentálneho akčného programu
a stratégie udržateľného rozvoja EÚ. Okrem
toho, politické vývoje ako je rozširovanie,
globalizácia ekonomiky, strategické
stanovovanie cieľov udržateľnosti prispeli
ku zložitosti problémov a k neistote
o budúcnosti. Hlavným prístupom je
riešenie ekonomických a sociálnych
problémov namiesto dobrého stavu
životného prostredia v rámci iných oblastí
politiky. V dôsledku toho bude teraz
agentúra musieť uvažovať o integrácii,
neistote a aplikácii preventívneho princípu
v rámci svojho pracovného programu.
Rozumná tvorba politiky pre udržateľný
rozvoj si vyžaduje lepšie informácie
a metodiky na hodnotenie vplyvov, ako
aj analýz vyhliadok. Budú existovať
aj príležitosti na vypracovanie
integrovanejších hodnotení na podporu
prierezových a novovznikajúcich
problémov. Agentúra spolu so
zainteresovanými osobami vypracuje
scenáre a modely budúcich výsledkov
existujúcej a plánovanej environmentálnej
politiky a politiky udržateľného rozvoja.

Počas nasledujúcich piatich rokov prioritami
agentúry budú:
(a) Udržateľný rozvoj
Podpora hodnotenia a poskytovania správ o pokroku v stratégii
udržateľného rozvoja EÚ vrátane výzvy vyvolanej rozšírením
a národnými procesmi. Zaradenie hodnotení EEA do lepšieho
kontextu udržateľného rozvoja vypracovávaním smerníc,
zlepšených informácií o referenčných hodnotách udržateľnosti
a lepším chápaním spoločenskej sociálnej zodpovednosti.
Charakteristické výstupy budú zahŕňať:
•

•
•
•
•

hodnotenie dosahovania environmentálnych cieľov v kontexte
6. environmentálneho akčného programu, Cardiffského
a Lisabonského postupu, stratégie EÚ pre udržateľný rozvoj
a ich väzieb;
väzby medzi EEA a sieťou Eionet a príslušnými sociálnymi
a ekonomickými sieťami a expertnými skupinami;
analýzu a šírenie informácií a smerníc o udržateľnom rozvoji
a hodnotenie dopadu udržateľnosti;
ekonomické analýzy udržateľného rozvoja;
scenáre pre európsky a regionálny rozvoj.

(b) Výzvy rozšírenia
Podpora procesu rozširovania počas roku 2004 a následných
požiadaviek EÚ. Charakteristické pracovné oblasti budú zahŕňať:
•
•
•

podporu prístupového procesu v roku 2004;
kontext rozširovania v 6. environmentálnom akčnom
programe;
sledovanie procesu rozširovania po roku 2004.

(c) Pravidelné prierezové hodnotenia
Vzhľadom na nariadenie EEA agentúra uverejní každých päť rokov
správu o stave, trende a výhľadoch životného prostredia v Európe
doplnenú pravidelnejšími správami o špeciÞckých problémoch
spočívajúcich na ukazovateľoch.
Toto bude pokračovať, aby sa podporilo plánovanie programu
politiky, najmä pri skúmaní 6. environmentálneho akčného
programu v strede jeho realizácie (v roku 2006). Okrem toho
sa činnosti zamerajú na meranie pokroku a porovnávanie.
Charakteristické výstupy budú zahŕňať:
•
•
•
•
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Správu o stave a výhľade životného prostredia za rok 2005
Environmentálne signály (ročná správa)
Stručné informácie Európskej environmentálnej agentúry
BríÞngy o politike

(d) Sektorové hodnotenia

(e) Analýza účinnosti politiky

Pre každú prioritnú tému v 6.
environmentálnom akčnom programe a pre
hlavné sektory Cardiffského postupu sa
bude agentúra snažiť zabezpečiť pravidelné
aktualizovanie pokroku smerom k cieľom
a zámerom politiky vrátane vyhliadok do
budúcnosti a porovnaní medzi krajinami
a regiónmi, dospieť k záverom a rozširovať
získané ponaučenia a najlepšie postupy.
Charakteristické výstupy budú zahŕňať:

Podpora chápania účinkov a účinnosti stratégií podnecovaním
výmeny informácií o realizácii politík a vývoj cielených hodnotení
vybraných opatrení environmentálnej politiky. Charakteristické
výstupy budú zahŕňať:

•

•

•

•

•

mechanizmy poskytovania správ
spočívajúce na ukazovateľoch pre
dopravu, poľnohospodárstvo a energiu
v prvom rade;
metodiku a doporučenia o harmonizácii
údajov pre sektorové porovnávania
medzi krajinami a regiónmi;
analýzu a rozširovanie najlepšieho
postupu.

•
•

pilotné štúdie (napr. stratégie pre mestskú odpadovúj vodu a
pre obaly) vrátane ekonomických aspektov;
analýzy účinných zmesí stratégií a vzájomného dodržiavania
v partnerstve s inými kľúčovými hráčmi vrátane OECD;
podporu siete európskych environmentálnych agentúr vrátane
analýz špeciÞckej realizácie politiky v členských krajinách;
vytvorenie siete profesionálnych analytikov stratégií na
podporu vývoja metodologického návodu a rámca pre
vykonávanie hodnotení účinnosti stratégií.
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(f) Novovznikajúce problémy,
výskumné programy
a sledovanie horizontu
Zabezpečovanie pravidelného hodnotenia
novovznikajúcich problémov tak,
aby signály prichádzajúce od vedy
a technológie boli zachytené v diskusiách
o politike. Zlepšovanie povedomia o
kľúčových novovznikajúcich problémoch
a ich chápaní cieľovými skupinami, aby
sa podporili počiatočné etapy reakcií na
politiku. Kľúčové novovznikajúce problémy
vyplývajúce z vedeckého výskumu,
monitorovania, obáv verejnosti a z analýz
politiky sa identiÞkujú a vyberú na analýzu.
Charakteristické pracovné oblasti budú
zahŕňať:
•

•
•
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environmentálne technológie v oblasti
prispôsobovania sa zmene podnebia
a v oblasti energetiky;
sledovanie konzumovania a dopadov
geneticky modiÞkovaných organizmov;
vedecké prístupy k zaobchádzaniu
s neistotami pri tvorbe politiky.

(g) Scenáre a výhľadové štúdie
Vypracovanie a analýza radu scenárov na podporu hodnotenia
perspektív životného prostredia Európy a následkov výberu
kľúčových politík. Vyvinutie systematických metód na preskúmanie
vierohodných budúcich trendov, aby sa včas zachytili slabé
signály, novovznikajúce problémy a potenciálny prekvapujúci
vývoj. Charakteristické výstupy budú zahŕňať:
•
•

•

vypracovanie komplexných scenárov pre životné prostredie
Európy;
hĺbkovú analýzu scenárov kľúčových problémov (napr. zmeny
vo využívaní pôdy v súvislosti so zmenami podnebia, dopyt
po energii a námorná doprava v environmentálne citlivých
oblastiach ako je Arktída a Stredozemné more);
vypracovanie prístupov k účasti verejnosti a zainteresovaných
strán na vývoji scenárov a na hodnoteniach.

Riadenie našich zdrojov
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Stratégia EEA pre roky 2004–2008
vychádza zo základného predpokladu, že
základné Þnancovanie postupne vzrastie až
na priemerne 5 % ročne. Pri celkovej miere
inßácie odhadovanej na približne 2 %
a očakávaní zvýšenia mzdových nákladov
pre EEA na 4 až 5 % v nadchádzajúcich
rokoch, 3 % zvýšenie subvencie odráža
status quo základného rozpočtu.
Dodatočné 2 % zvýšenie sa hodnotí
ako zvýšenie, ktoré je potrebné na
pokrytie narastajúcich požiadaviek pri
zefektívňovaní oznamovania údajov,
pri zlepšovaní zabezpečovania kvality
a pri rozširovaní podpory strategickým
procesom.
Agentúra bude naďalej favoritom v tom, že
sa bude starať o nových členov, konkrétne
o Švajčiarsko a krajiny juhovýchodnej
Európy. Tieto geograÞcké rozšírenia
spolu so spoluprácou s inými krajinami
a rozšírenou sektorovou prácou sú
očakávané a hodnotené na hraničných
podmienkach ako je zvýraznené v tabuľke.
Zdroje sa budú používať aj na posilnenie
kapacity nových členských krajín.
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Spolupráca so sektorovými generálnymi riaditeľstvami (DG) bude
ďalej podporovaná — najmä pre sektory energetiky, dopravy,
poľnohospodárstva a rybolovu. Počíta sa sa aj s možnosťou
spoločných aktivít s priemyselnými partnermi.
Agentúra sa zaviazala usilovať sa o modernejší prístup k riadeniu
ľudských zdrojov, ktorý zdôrazňuje, že primárnym zdrojom sú
ľudia. To znamená silné zameranie na vzdelávanie a rozvoj kariéry
pracovníkov, ďalšie budovanie manažérskych zručností a silnejšie
vnímanie pulzu organizácie. Systém vyváženého zapisovania
výsledkov bude jedným z hlavných nástrojov používaných na
interné monitorovanie činnosti a na a na informovanie o činnosti
EEA. Okrem toho, agentúra sa teraz púšťa do registrácie programu
environmentálneho manažérstva a auditov (EMAS), čo zasa
podporí jej vlastné znižovanie dopadov na životné prostredie ako
aj väzbu na jej prácu s priemyslom a dodávateľmi.
Vedenie a ďalšie vylepšovanie riadenia projektov je programom
s vysokou prioritou, s postupom smerom k riadeniu a tvorbe
rozpočtu založenom na plnej aktivite. Audit a mechanizmy spätnej
väzby budú integrované do riadiaceho prístupu.
Počas nasledujúcich piatich rokov bude agentúra naďalej pôsobiť
v jej súčasných kanceláriách na Kongens Nytorv 6. Počas tohto
obdobia sa naplní kapacita budovy, čo je 155 kancelárií.

Odhad rozpočtu
Rozpočet
Základná
subvencia EÚ

Príspevok krajín,
ktoré nie sú
členmi EÚ

2004

27 200

3 900

2005

28 600

2006

Spolupráca
kandidátov

Iné generálne
riaditeľstvá

Rozpočet celkom

500

31 600

4 900

1 000

1 000

35 500

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

Rok

Personálne zabezpečenie
Rok

Štatutárni
pracovníci celkom

2004

115

2005

125

2006

135

2007

145

2008

150

Hraničné podmienky a predpoklady rozpočtu:
•

Švajčiarsko vstúpi do EEA v roku 2005;

•

očakáva sa, že Bulharsko a Rumunsko vstúpia do EÚ, a vtedy ich súčasné priame príspevky budú integrované
do základného rozpočtu EEA;

•

priame príspevky na spoluprácu s krajinami juhovýchodnej Európy sa očakávajú od roku 2005 s možným
externým Þnancovaním ďalších krajín východnej Európy a krajín okolo Stredozemného mora;

•

priame príspevky od sektorových generálnych riaditeľstiev sa očakávajú od roku 2005, spočiatku od
generálneho riaditeľstva poľnohospodárstva, po ktorom budú nasledovať ďalšie.
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Kľúčové dokumenty Európskej
environmentálnej agentúry

Vízia EEA

Naše úsilie
o budúcnosť
environmentálnych
informácií

Stratégia EEA
2004–2008

Stanovenie
päťročných
cieľov a zámerov
súvisiacich
s našimi
dlhodobými
víziami o environmentálnych
informáciách

Výročná
správa/
Výročná
správa
o činnosti
Prehľad roku
vrátane výkonu
v porovnaní s
cieľmi

Výročná
správa o
životnom
prostredí

Náš výkon pri
riadení vlastného
vplyvu na životné
prostredie počas
roku (začne
rokom 2004)

Ročný plán
riadenia

Naše priority,
ciele a plánované
využitie zdrojov
na budúci rok

Charta
zákazníka

Náš záväzok
voči európskym
inštitúciám,
členským
krajinám
a spoločnosti

Internetová
stránka EEA
www.eea.eu.int

Poskytuje
informácie o
činnosti EEA, o
členských krajinách
a o životnom
prostredí

Polročná správa
o prevádzke

Detailnejší pohľad
na prevádzkový
výkon plus celkové
Þnancie a údaje o
ľudských zdrojoch

Dátová politika (2004)
Údaje používané v produktoch EEA sú voľne dostupné z dátovej služby na internetovej stránke EEA za
predpokladu, že dohoda EEA s poskytovateľom údajov neobsahuje žiadne obmedzenia prístupu alebo
používania. Nové produkty EEA na internetovej stránke budú obsahovať väzby na originálne súbory
údajov alebo, v prípade obmedzenia používania alebo prístupu, väzby na metadáta vrátane informácií
o poskytovateľovi údajov.
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