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ABSTRAKT: 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) je nezávislá agentura Evropské unie (EU) zřízená naříze-
ním Rady (EHS). Úkolem EEA je analyzovat, vyhodnocovat a poskytovat informace o životním prostředí. 
EEA působí na rozhraní mezi vědou a politikou. Aby mohla vykonávat svou práci, je závislá na stabilní síti 
partnerů, Eionetu.
Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí (Eionet ) byla založena společně s EEA v roce 
1994 na podporu aktivit EEA a přispění k dosažení plánovaných cílů.
Eionet se v současné době skládá z 33 členských zemí (28 států EU + 5 přidružených zemí) a 6 spoluprac-
ujících zemí (západní Balkán), zastoupených národními kontaktními místy (NFP) a národními referenčními 
centry (NRC). Součástí sítě Eionet je také 6 evropských tematických center (ETC). Eionet spolupracuje s 
EEA prostřednictvím sítě o přibližném počtu 1400 odborníků v 39 zemích a více než 400 organizacích.
Eionet, obdobně jako Enviro-I-forum, slaví v roce 2014 dvacet let od svého založení. Dosavadní zapojení 
slovenských organizací na národní úrovni, koordinováno Slovenskou agenturou životního prostředí 
(SAŽP), vedlo k dobře zavedené spolupráci s EEA. 
Společným úsilím států a EEA byla navržena nová struktura NRC, schválená Řídící radou v březnu 2014. 
Nová struktura NRC reaguje na nové strategické oblasti ve víceletém ročním pracovním plánu (MAWP) 
EEA platném pro rozmezí let 2014-2018 s cílem posílit další vzájemnou spolupráci.
Jednou z hlavních priorit EEA a Eionetu v roce 2014 je příprava hodnotící publikace Evropské životní 
prostředí – stav a výhled 2015 (SOER 2015). SOER, klíčový produkt EEA, je zakotven v článku 2 (h) Naří-
zení, kterým se zřizuje agentura EEA. EEA připravuje tuto souhrnnou zprávu v pětiletých cyklech a jejím 
cílem je poskytování objektivních a spolehlivých informací o stavu životního prostředí v Evropě a jeho kom-
parativní zhodnocení mezi členskými státy EU a dalšími vybranými státy Evropy.
SOER 2015 se bude skládat z několika částí: SOER 2015 Syntéza; Hodnocení globálních megatrendů 
(Europa v globálním kontextu); Tematická hodnocení stavu evropského životního prostředí; Životní 
prostředí na národní úrovni a jeho zhodnocení  v mezinárodním srovnání pomocí vybraných indikátorů. 
EEA spravuje více než 200 indikátorů napříč 12 environmentálními tématy včetně 42 klíčových sad indiká-
torů (CSI). K zajištění propojení a sdílení národních dat sloužících k vytváření klíčových sad indikátorů je 
vyvíjen projekt SENSE (Sdílení informací o evropském a národním stavu životního prostředí).


