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Poslanie a ciele
Cieľom Európskej environmentálnej agentúry (EEA) je podporovať trvalo udržateľný rozvoj poskytovaním
pomoci pri dosahovaní významného a merateľného zlepšenia životného prostredia v Európe na základe
včasných, cielených, relevantných a spoľahlivých informácií pre tvorcov politík a verejnosť.
K našim hlavným zámerom patrí slúžiť ako primárny zdroj environmentálnych poznatkov na európskej
úrovni, zohrávať vedúcu úlohu pri podpore dlhodobého prechodu k udržateľnej spoločnosti a byť
vedúcou organizáciou v oblasti výmeny poznatkov o životnom prostredí a budovania kapacít.

Členovia

požiadali o členstvo spoločne
a už niekoľko rokov spolupracujú
s agentúrou EEA. EEA spolupracuje
aj s Kosovom*, zatiaľ čo Grónsko
má vo viacerých procesoch štatút
pozorovateľa.

Členskú základňu agentúry
tvoria členské štáty EÚ. Členská
základňa je otvorená aj pre iné
krajiny, ktoré majú spoločný
záujem na cieľoch agentúry
s Európskym spoločenstvom
a členskými štátmi. V súčasnosti ju
tvorí 33 členov, ktorí pozostávajú
z 28 členských štátov EÚ spolu
s Islandom, Lichtenštajnskom,
Nórskom, Švajčiarskom a Tureckom.
Albánsko, Bosna a Hercegovina,
bývalá Juhoslovanská republika
Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko

Agentúra spolupracuje okrem
tejto hlavnej skupiny európskych
a vnútroštátnych politických subjektov
aj s ostatnými inštitúciami EÚ. Podieľa
sa aj na spolupráci so širšie zameranými
záujmovými skupinami v politickej
oblasti, napríklad s mimovládnymi
organizáciami (MVO), vedeckou
a akademickou obcou, podnikateľskými
subjektmi, poradenskými firmami
a skupinami odborníkov.

Klienti a cieľové skupiny
K hlavným zainteresovaným
stranám EEA patria Európska
komisia, Európsky parlament a Rada
Európskej únie, ktoré sa zameriavajú
najmä na potreby meniacich sa
predsedníctiev EÚ, a členské krajiny
agentúry EEA.

Verejnosť je tiež dôležitou cieľovou
skupinou agentúry, čo je v súlade
s existujúcimi právnymi predpismi EÚ
o prístupe k informáciám o životnom
prostredí a úsilím agentúry
podporovať zavedenie politiky
a zvyšovať informovanosť o otázkach
týkajúcich sa životného prostredia
a zmeny klímy. Politika je založená
na širšej spoločenskej diskusii a
prijatie environmentálnych politík sa
opiera o všeobecný súhlas verejnosti.
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Cieľom agentúry je dosiahnuť
dvojstranný dialóg so svojimi klientmi
i cieľovými skupinami, určiť ich
informačné potreby a zabezpečiť, aby
porozumeli informáciám, ktoré agentúra
poskytuje, a vedeli ich využívať.
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* Týmto označením nie sú dotknuté pozície v otázke štatútu tejto
krajiny a toto označenie je v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej
rady OSN 1244/1999 a stanoviskom Medzinárodného súdneho
dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.
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Výstupy
EEA poskytuje hodnotenia a informácie vo forme správ,
krátkych prehľadov a článkov, tlačových materiálov
a celého radu online produktov a služieb. Použitím
scenárov a iných metód tieto materiály popisujú stav
životného prostredia, súčasné trendy a tlaky, hybné sily
v hospodárskej a sociálnej oblasti, účinnosť politík a
identifikáciu budúcich trendov, výhľadov a problémov.

Niektoré správy sú určené pre širšiu verejnosť, súhrny
hlavných správ a rôznych článkov a tlačové správy sa často
prekladajú do úradných jazykov členských krajín agentúry.

Online

Vytváranie sietí

Objednávanie produktov EEA

Internetová stránka eea.europa.eu
je jednou z najobsiahlejších
verejných environmentálnych
informačných služieb na internete
a najvyťaženejším informačným
kanálom agentúry. EEA sa usiľuje
o prechod z tlačenej formy
k publikovaniu na webe s cieľom
prispôsobiť sa preferenciám
rastúceho počtu užívateľov,
zlepšiť aktuálnosť, efektívnosť
nákladov a zmenšiť svoju vlastnú
environmentálnu stopu.

Rozhodujúci význam pre naplnenie
našich cieľov má úsilie zamestnancov
agentúry sprostredkovať všetky
skutočnosti a zistenia v priamej
komunikácii, neustála práca so sieťou
Eionet a kľúčovými zainteresovanými
stranami, rozhovory so záujemcami,
ktorí sa obrátia na agentúru,
účasť na stretnutiach expertov,
prednášanie na seminároch
a konferenciách a pod. Napriek
výstupu, ktorý ponúkame vo forme
tlačených materiálov, a stálemu
nárastu objemu našej internetovej
komunikácie, zatiaľ nič nedokáže
nahradiť výhody osobného kontaktu
pri výmene informácií medzi
poskytovateľmi a užívateľmi.

V prípade záujmu o pravidelný
odber nášho spravodajcu, informácií
o nových publikáciách a výtlačkov
správ v elektronickej alebo tlačenej
podobe a iných bezplatných
materiálov, sa môžete registrovať
na odber služieb pre odberateľov.

v Kodani. Patria k nim odborníci
v oblasti životného prostredia a trvalo
udržateľného rozvoja, informačného
manažmentu a komunikácie.
Spoločne pracujú na zhromažďovaní,
analyzovaní a interpretovaní
informácií z členských krajín a ich
distribúcii zainteresovaným stranám
a občanom v rámci systému EÚ
a mimo neho.

Na podporu zhromažďovania, riadenia
a analýzy údajov agentúra zriadila a
riadi šesť európskych tematických
centier (ETC) zameraných na hlavné
environmentálne a operačné oblasti
pracovného programu EEA. Tematické
centrá sú siete pozostávajúce z približne
deväťdesiatich špecializovaných
inštitúcií nachádzajúcich sa v členských
krajinách agentúry.

Na webovej stránke sa nachádza
úplné znenie všetkých správ, súhrnov
a článkov a interaktívne grafy a mapy,
ako aj dátové súbory a podkladové
informácie k správam. Na uľahčenie
komunikácie a oslovenie širšieho
publika sa aktívne využívajú sociálne
médiá a multimediálny obsah.
Na online fóre agentúra poskytuje
individuálne odpovede na externé
žiadosti o informácie. Verejnosť môže
klásť svoje otázky aj telefonicky alebo
pri osobnej návšteve.

Môžete nás tiež sledovať na
Facebooku a Twitteri alebo sa prihlásiť
na odber noviniek prostredníctvom
RSS alebo zasielania oznamov
o nových uverejnených materiáloch.
Materiály v tlačenej forme je možné
si objednať, väčšinu bezplatne,
z online kníhkupectva na Úrade EÚ pre
publikácie (http://bookshop.europa.eu).
V rámci prechodu publikovania
z tlačenej na elektronickú formu
sú niektoré kategórie produktov
k dispozícii len v elektronickej forme
na webovej stránke EEA. Aktuálny
prehľad dostupných publikácií sa
nachádza v sekcii Publikácie na našej
webovej stránke.

Organizácia
Európske spoločenstvo prijalo
v roku 1990 nariadenie, ktorým sa
zriaďuje agentúra EEA a jej Európska
environmentálna informačná
a monitorovacia sieť (Eionet). Činnosť
agentúry sa začala v roku 1994.
Zamestnanci EEA pochádzajú
zo všetkých 33 členských krajín
a pracujú hlavne v sídle organizácie
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EEA chce prispieť k ambícii Európy, ktorou je prejsť na nízkouhlíkovú spoločnosť s pružnými
ekosystémami efektívne využíjúcimi zdroje do roku 2050. Dlhodobé environmentálne problémy
sú vzájomne prepojené a ich základom sú sociálno-ekonomické systémy, ktoré na nás kladú
nároky modernej spoločnosti týkajúce sa napríklad potravín, energetiky a dopravy. Ak sa máme
dostať na dôveryhodnú trajektóriu smerom k cieľu roku 2050, budú nutné zásadné posuny
v základných spoločenských systémoch.
Dr. Hans Bruyninckx
výkonný riaditeľ

Vedenie
Predstavenstvo agentúry pozostáva z jedného zástupcu
z každej z 33 členských krajín, dvoch zástupcov
z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre životné
prostredie a Generálneho riaditeľstva Európskej komisie
pre výskum a dvoch vedeckých expertov, ktorých
menuje Európsky parlament. K úlohám predstavenstva
patrí prijímať pracovné programy agentúry, menovať
výkonného riaditeľa a ustanoviť členov vedeckého
výboru.
Vedecký výbor EEA tvorí maximálne 20 vedeckých
pracovníkov z celého radu environmentálnych oblastí.
Slúži predstavenstvu a výkonnému riaditeľovi ako
poradný orgán pre vedecké otázky. Predseda vedeckého
výboru pôsobí ako pozorovateľ v predstavenstve.
Výkonný riaditeľ sa zodpovedá predstavenstvu
za realizáciu pracovných programov a za bežný chod
agentúry.

EEA pripravuje svoje aktivity v ročných pracovných
programoch zastrešených päťročným pracovným
programom. Súčasný viacročný pracovný program sa
vzťahuje na obdobie rokov 2014–2018 a je zameraný
na štyri hlavné oblasti:
• poskytovanie informácií pri vykonávaní politiky,
čo znamená poskytovanie spätnej väzby a
príspevkov k rámcom, úlohám a cieľom politiky EÚ
prostredníctvom priebežného podávania správ
o pokroku v oblasti kľúčových environmentálnych tém,
• posudzovanie systémových problémov z troch
pohľadov - makroúrovne, medziodvetvového
a dlhodobého, čím sa podporujú dlhodobé vízie
7. environmentálneho akčného programu EÚ,
• spolupráca pri získavaní poznatkov, ich výmena a
využívanie, čím sa posilňuje význam a pestujú sa siete
vytvorené medzi ľuďmi a informačnými systémami,
ktoré sú základom a nevyhnutnou podmienkou
pre prípravu našich správ,
• riadenie agentúry, ktorého cieľom je dodržiavať všetky
pravidlá a predpisy vzťahujúce sa na agentúru a
neustále zlepšovanie efektívnosti a účinnosti jej práce.

Predstavenstvo
Výbor

Výkonný
riaditeľ
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Vedecký
výbor

Ako je vytýčené vo viacročnom pracovnom programe, ktorý prijalo predstavenstvo, ambíciou
agentúry je zachovať si vedúce postavenie pri poskytovaní základných informácií potrebných
na zlepšenie vykonávania environmentálnej politiky. EEA sa chce podieľať aj na tvorbe nových
prehľadov a poznatkov, ktoré budú potrebné na pochopenie a podporu zásadnejších prechodov
smerom k dlhodobej udržateľnosti našich spoločností.
Elisabeth Freytag-Rigler
predsedníčka predstavenstva agentúry EEA

Eionet a iní partneri EEA
Informácie, ktoré poskytuje
agentúra pochádzajú z mnohých
zdrojov. Na spoluprácu s agentúrou
bola zriadená sieť národných
environmentálnych inštitúcií
Eionet, ktorá zahŕňa viac ako
300 inštitúcií po celej Európe. EEA
je zodpovedná za rozvoj siete a
koordináciu jej aktivít. Agentúra
preto úzko spolupracuje s národnými
kontaktnými miestami (ako je
znázornené ďalej na obrázku) obvykle
s národnými environmentálnymi
agentúrami alebo ministerstvami
životného prostredia v členských
krajinách, ktoré sú zodpovedné
za koordináciu aktivít siete Eionet
na vnútroštátnej úrovni.

Úlohou národných kontaktných miest
je okrem iného rozvíjať a udržiavať
vnútroštátnu sieť, identifikovať
vnútroštátne informačné zdroje,
zhromažďovať a poskytovať údaje
a informácie z monitorovania
a iných aktivít, pomáhať agentúre
analyzovať informácie a pomáhať
pri šírení informácií agentúry
konečným užívateľom v členských
krajinách. Ďalšími dôležitými
partnermi a zdrojmi informácií
agentúry EEA sú európske
a medzinárodné organizácie,
napríklad Štatistický úrad (Eurostat)
a Spoločné výskumné centrum (JRC)
Európskej komisie, Organizácia
pre hospodársku spoluprácu

a rozvoj (OECD), Environmentálny
program OSN (UNEP), Organizácia
Spojených národov pre výživu
a poľnohospodárstvo (FAO)
a Svetová zdravotnícka organizácia
(WHO). EEA s týmito organizáciami
úzko spolupracuje pri príprave
informácií a hodnotení pre svojich
klientov a cieľové skupiny. Agentúra
je súčasťou neformálnej siete
environmentálnych agentúr v Európe
a pôsobí ako jej sekretariát.

Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť (Eionet)
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ETC = European Topic Centre (európske tematické centrum)
NRC = National Reference Centre (národné referenčné centrum)
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EEA pôsobí v komplexnom prostredí na úrovni EÚ, na vnútroštátnej úrovni a na globálnej úrovni s
viacerými úrovňami a subjektmi riadenia. Súčasťou tohto prostredia sú aj výskumné ústavy, podniky
a mimovládne organizácie. Osobitnou úlohou agentúry je poskytovať podporu pri tvorbe politík na
úrovni EÚ a budovaní kapacít v členských krajinách pomocou siete Eionet, ktorá je jej jedinečným
partnerom na generovanie obojsmerného toku kvalitných environmentálnych údajov a informácií.
Viacročný pracovný program EEA na obdobie rokov 2014–2018

Kontaktné informácie:
Európska environmentálna agentúra
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň K
Dánsko
Tel.: +45 33 36 71 00
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Navštívte našu webovú stránku na adrese: eea.europa.eu
Získajte naše produkty na adrese: eea-subscriptions.eu/subscribe
Získajte odpovede na otázky na adrese: community.eea.europa.eu
Sledujte nás na Facebooku na adrese: facebook.com/European.Environment.Agency
Sledujte nás na Twitteri na adrese: twitter.com/EUEnvironment
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