Evropska agencija za okolje
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Poslanstvo in cilji
Namen Evropske agencije za okolje (EEA) je spodbujati trajnostni razvoj ter pomagati pri doseganju
vidnih in merljivih izboljšav v okolju v Evropi. V ta namen oblikovalcem politik in javnosti pripravlja
pravočasne, ciljno naravnane, ustrezne in zanesljive informacije.
Postati glavni vir znanja o okolju na evropski ravni, imeti vodilno vlogo pri podpiranju dolgoročnega
prehoda na trajnostno družbo ter biti vodilna organizacija za izmenjavo znanja o okolju in
vzpostavljanju zmogljivosti na tem področju, so ključni cilji agencije EEA.

Člani

z agencijo pa sodelujejo že nekaj let.
Agencija sodeluje tudi s Kosovom*,
Grenlandija pa ima v več postopkih
status opazovalke.

Članice agencije EEA so države
članice EU. Članstvo je omogočeno
tudi drugim državam, ki delijo skrb
Evropske skupnosti in držav članic
pri doseganju ciljev agencije. Med
sedanjimi 33 članicami je 28 držav
članic EU, Islandija, Lihtenštajn,
Norveška, Švica in Turčija.
Albanija, Bosna in Hercegovina,
Bivša jugoslovanska republika
Makedonija, Črna gora in Srbija so
prošnjo za članstvo vložile skupaj,

Poleg sodelovanja s to osrednjo
skupino evropskih in nacionalnih
političnih akterjev, agencija EEA
sodeluje tudi z drugimi institucijami
EU. Med drugim s širšimi interesnimi
skupinami s področja politike, kot so
nevladne organizacije, znanstvene
in akademske skupnosti, poslovne
organizacije, svetovalna podjetja in
možganski trusti.

Stranke in ciljne skupine
Glavni deležniki agencije EEA
so Evropska komisija, Evropski
parlament, Svet Evropske unije
(ki obravnava predvsem potrebe
spreminjajočih se predsedstev EU)
in države članice EEA.

Pomembno občinstvo za agencijo je
tudi javnost. Kar je v skladu z veljavno
zakonodajo EU o dostopu do okoljskih
informacij ter prizadevanji agencije
EEA za podpiranje izvajanja politik
in širše razumevanje vprašanj,
povezanih z okoljem in podnebnimi
spremembami. Kreiranje okoljskih
politik namreč temelji na širših
družbenih razpravah, njihovo
sprejemanje pa se opira na splošno
javno soglasje.
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Namen agencije EEA je doseči
dvostransko razpravo s strankami
in ciljnimi skupinami, da bi pravilno
razumela njihove potrebe po
informacijah in zagotovila, da so
posredovane informacije razumljive in
uporabne.
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* Ta naziv ne posega v stališča glede statusa te države in je skladen
z resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov UNSCR 1244/99
in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.
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Prispevki agencije EEA
Agencija zagotavlja ocene in informacije v obliki poročil,
kratkih predstavitev in člankov, gradiva za medije ter
različnih spletnih prispevkov in storitev. V gradivu so
obravnavani stanje okolja, trenutne usmeritve in pritiski,
gospodarske in družbene gonilne sile, učinkovitost
politike ter opredelitve prihodnjih smernic, napovedi in
težav, za kar se uporabljajo scenariji in druge metode.

Nekatera poročila, namenjena širšemu občinstvu, povzetki
pomembnejših poročil ter različni članki in sporočila za
javnost so prevedeni v uradne jezike držav članic EEA.

Spletna stran

Mreženje

Naročanje gradiva agencije EEA

Spletna stran eea.europa.eu je
ena najcelovitejših storitev za
obveščanje javnosti o okoljskih
tematikah na spletu in najživahnejši
informacijski kanal agencije EEA.
Agencija si prizadeva, da bi vedno
manj gradiva natisnila in ga čim
več objavila na spletu, da bi se
tako prilagodila željam vse večjega
števila uporabnikov, izboljšala
hitrost in stroškovno učinkovitost ter
zmanjšala svoj okoljski odtis.

Ključnega pomena za doseganje
ciljev agencije EEA so prizadevanja
njenega osebja za neposredno
sporočanje dejstev in ugotovitev;
nenehno sodelovanje v omrežju
Eionet ter z drugimi ključnimi
deležniki, pogovori s kontaktnimi
osebami, sodelovanje na srečanjih
strokovnjakov, govori na seminarjih
in konferencah itd. Kljub obsežnemu
tiskanemu gradivu in nenehno
rastoči količini obvestil na spletu, je
za kakovostno izmenjavo informacij
osebni stik med ponudniki in
njihovimi uporabniki še vedno
nenadomestljiv.

Če želite redno prejemati naše glasilo,
informacije o predvidenih publikacijah
in elektronska ali tiskana poročila ter
drugo brezplačno gradivo, se lahko
naročite na storitev, ki to omogoča.

predvsem na njenem sedežu
v Kopenhagnu. Med njimi so
strokovnjaki s področja okolja in
trajnostnega razvoja, informacijskega
upravljanja in komunikacij. Skupaj
zbirajo informacije iz držav
članic, jih analizirajo, komentirajo
ter posredujejo deležnikom in
državljanom znotraj sistema EU in
širše.

Agencija EEA je v podporo
zbiranju, upravljanju in analizi
podatkov ustanovila šest Evropskih
tematskih centrov, ki jih tudi
upravlja. Pokrivajo glavna okoljska
in operativna področja njenega
delovnega programa. Omrežje
Tematskih centrov sestavlja približno
devetdeset specializiranih institucij,
ki delujejo po državah članicah EEA.

Celotna besedila vseh poročil,
povzetkov in člankov so na voljo na
spletni strani, enako pa velja tudi
za interaktivne grafe, aplikacije na
podlagi kart ter podatkovne nize
in osnovne informacije, na katerih
temeljijo poročila.

Sledite nam lahko tudi na Facebooku
in Twitterju ali uporabite storitev RSS.
Tiskane izvode gradiva agencije EEA je
mogoče večinoma brezplačno naročiti
v spletni knjigarni Urada za publikacije
EU (http://bookshop.europa.eu).
Nekatere kategorije gradiva so kot del
prehoda od izdaje v papirni obliki do
objavljanja na spletu na voljo samo
v elektronski obliki. Za ažuriran pregled
publikacij, ki so na voljo, obiščite
razdelek Poročila na našem spletišču.

Vse bolj se uporabljajo družbeni
mediji in večmedijska vsebina za
lažje obveščanje in doseganja širšega
občinstva. Javnost lahko vprašanja
postavlja na spletnem forumu
agencije EEA, po telefonu ali osebno
na sedežu agencije EEA.

Organizacija
Evropska skupnost je uredbo
o ustanovitvi agencije EEA ter
njenega Evropskega okoljskega
informacijskega in opazovalnega
omrežja (Eionet) sprejela leta 1990,
agencija pa je resno delo začela
leta 1994.
Osebje agencije EEA, ki prihaja iz
33 držav članic organizacije, deluje
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Agencija EEA želi prispevati k cilju Evrope, da se do leta 2050 preoblikuje v nizkoogljično družbo, ki
učinkovito rabi vire in skrbi za odpornost ekosistemov. Dolgoletni okoljski problemi so medsebojno
povezani, izhajajo pa iz družbenogospodarskih sistemov, ki izpolnjujejo zahteve sodobne družbe
po hrani, energiji in prevozu. Če želimo spremeniti smer proti cilju za leto 2050, bodo premiki v teh
ključnih družbenih sistemih nujni.
Dr. Hans Bruyninckx
izvršni direktor

Vodstvo
Upravni odbor agencije EEA sestavljajo po en predstavnik
vsake od 33 držav članic, dva predstavnika GD za okolje in
GD za raziskave pri Evropski komisiji ter dva znanstvenika,
ki ju imenuje Evropski parlament. Med njegovimi
nalogami so sprejemanje delovnih programov agencije
EEA, imenovanje izvršnega direktorja in imenovanje
članov znanstvenega odbora.
Znanstveni odbor agencije EEA sestavlja največ
20 znanstvenikov, ki so strokovnjaki za različne okoljske
teme. O znanstvenih zadevah svetuje upravnemu odboru
in izvršnemu direktorju.
Predsednik znanstvenega odbora je opazovalec
v upravnem odboru. Izvršni direktor je odgovoren
upravnemu odboru za izvajanje delovnih programov
in vsakodnevno vodenje agencije EEA.

Agencija EEA svoje dejavnosti določi v Letnem delovnem
programu na podlagi Večletnega delovnega programa
za obdobje petih let. V sedanjem Večletnem delovnem
programu je zajeto obdobje 2014–2018, njegova štiri
glavna področja dejavnosti pa so:
• zagotavljati informacije glede izvajanja politike, kar
pomeni spremljanje napredka ključnih okoljskih tem
glede na splošne in posebne cilje okvirnih politik EU;
• ocenjevati sistemske izzive, zagotavljati ocene z makro,
medsektorskega in dolgoročnega vidika ter tako
podpirati dolgoročne cilje iz Sedmega akcijskega
okoljskega programa EU;
• soustvarjati, izmenjevati in uporabljati znanje,
kar pomeni graditi in vzdrževati omrežje ljudi in
informacijske sisteme, ki so temelj in nenadomestljiv
del kakovostnega poročanja;
• upravljanje agencije EEA, s ciljem spoštovati vse
predpise, ki veljajo za agencijo, hkrati pa nenehno
izboljševati njeno uspešnost in učinkovitost.

Upravni
odbor
Urad

Izvršni
direktor
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Znanstveni
odbor

Iz Večletnega delovnega programa, ki ga je sprejel upravni odbor izhaja, da si agencija EEA
prizadeva ostati vodilni akter pri zagotavljanju osnovnih informacij, potrebnih za izboljšanje
učinkovitosti izvajanja okoljske politike. Prav tako želi biti vključena pri ustvarjanju novih
vpogledov in znanj, ki bodo potrebni za razumevanje in podpiranje temeljnih prehodov na
dolgoročno vzdržnost naše družbe.
Elisabeth Freytag-Rigler
predsednica upravnega odbora agencije EEA

Eionet in drugi partnerji
agencije EEA
Informacije, ki jih zagotavlja agencija
EEA, prihajajo iz zelo različnih virov.
V ta namen je bila vzpostavljena
mreža državnih okoljskih organov
– Evropsko okoljsko informacijsko
in opazovalno omrežje (Eionet)
– v katero je vključenih več kot
300 institucij iz vse Evrope. Agencija
EEA je odgovorna za razvoj omrežja
in usklajevanje aktivnosti. Zato tesno
sodeluje z državnimi koordinacijskimi
točkami (kot je vidno na sliki spodaj)
v posameznih državah članicah, ki so
običajno državne agencije za okolje
ali ministrstva za okolje. Te usklajujejo
dejavnosti omrežja Eionet na ravni
države.

Glavne naloge državnih koordinacijskih
točk so torej razvoj in vzdrževanje
državnega omrežja, evidentiranje
državnih virov informacij, zajemanje in
usmerjanje podatkov in informacij iz
državnega monitoringa stanja okolja
in drugih dejavnosti ter pomoč agenciji
EEA pri analizi zbranih podatkov in
posredovanju informacij agencije
EEA končnim uporabnikom v državah
članicah.

Program Združenih narodov za okolje
(UNEP), Organizacija za prehrano
in kmetijstvo (FAO) ter Svetovna
zdravstvena organizacija (WHO).
Agencija EEA z njimi tesno sodeluje
pri pripravi informacij in ocen za
svoje stranke in ciljne skupine. Kot
sekretariat deluje tudi v neformalni
mreži agencij za varstvo okolja
v Evropi.

Drugi pomembni partnerji in
viri informacij za agencijo EEA
so evropske in mednarodne
organizacije, kot so Statistični urad
(Eurostat), Skupno raziskovalno
središče (JRC) Evropske komisije,
Organizacija za gospodarsko
sodelovanje in razvoj (OECD),

Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje (Eionet)
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Agencija EEA deluje v zapletenem večnivojskem načinu upravljanja s številnimi akterji na ravni EU,
nacionalni in svetovni ravni. Vključeni so raziskovalni inštituti, podjetja in nevladne organizacije.
Posebna vloga agencije EEA je v podpori pripravi politik na ravni EU in vzpostavljanju zmogljivosti
v državah članicah. Omrežje Eionet, kot edinstveno partnerstvo, agenciji omogoča delovanje
dvosmernega pretoka okoljskih podatkov in informacij zajamčene kakovosti.
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