W dniu 30 listopada 2010 r. Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała raport
o stanie środowiska Europy i prognozach jego zmian – SOER 2010 (The European
Environment – State and Outlook 2010).
Raport o stanie środowiska w Europie jest flagowym raportem Agencji, do przygotowania
którego Agencja jest zobowiązana regularnie co 5 lat, na mocy Rozporządzenia 401/2009
w sprawie utworzenia EEA i Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska.
SOER2010 stanowi kompleksową ocenę stanu środowiska Europy i zachodzących w nim
zmian, przedstawioną w ujęciu przyczynowo-skutkowym. Niniejsza edycja raportu
zdecydowanie różni się od poprzednich raportów z tej serii. SOER 2010 jest serwisem
internetowym, który dostępny jest pod adresem http://www.eea.europa.eu/soer. Merytoryczna
prezentacja ocen zawartych w raporcie w sposób istotny odbiega od klasycznego ujmowania
problemów dotyczących środowiska w kierunku szczegółowej analizy siatki powiązań
pomiędzy tymi problemami (najważniejsze wnioski wynikające z raportu przejrzysz tutaj)
Raport składa się z trzech części:
 strategiczna, zintegrowana ocena środowiska w powiązaniu z procesami społecznogospodarczymi w kontekście globalnym,
 ocena stanu środowiska, trendów oraz prognozy zmian obejmujące główne problemy
środowiskowe w Europie,
 prezentacja problemów środowiskowych z perspektywy krajowej.
W serwisie SOER 2010 dostępna jest Synteza raportu w języku polskim.
W pracę nad raportem zaangażowany był Główny Inspektorat Ochrony Środowiska z racji
koordynacyjnej roli w zakresie współpracy Polski z Europejską Agencją Środowiska
w ramach sieci EIONET. Zaangażowanie polegało na skoordynowaniu procesu konsultacji
części B oraz Syntezy raportu i udziale w tych konsultacjach, opracowaniu, we współpracy
z krajowymi ekspertami EIONET, części C i wprowadzeniu jej do serwisu internetowego
SOER 2010, udziale w tłumaczeniu Syntezy na język polski.
Uroczysta inauguracja raportu SOER 2010 odbyła się w Parlamencie Europejskim,
a uczestniczyła w niej delegacja polska w składzie: Andrzej Jagusiewicz – Główny Inspektor
Ochrony Środowiska i wiceprzewodniczący Zarządu EEA, Lucyna Dygas Ciołkowska
– Dyrektor Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku, pełniąca rolę Krajowego
Punktu Kontaktowego ds. współpracy z EEA i Małgorzata Bednarek (DMIŚ). Sesji
przewodniczył były Dyrektor Wykonawczy Europejskiej Agencji Środowiska – Domingo
Jimenez-Beltran. Mowę otwarcia wygłosił Przewodniczący Parlamentu Europejskiego – prof.
Jerzy Buzek, wyrażając uznanie dla pracy Europejskiej Agencji Środowiska i zwracając
uwagę na najważniejsze kwestie polityki UE, związane z redukcją emisji gazów
cieplarnianych, pakietem energetycznym oraz tworzeniem zielonych miejsc pracy. Następnie

głos zabrała Dyrektor Wykonawczy Europejskiej Agencji Środowiska – prof. Jacqueline
McGlade, przedstawiając zakres raportu, w tym najważniejsze wyzwania w dziedzinie
ochrony środowiska. Wyraziła także podziękowania dla Krajowych Punktów Kontaktowych
i sieci EIONET za ich wkład w przygotowanie raportu SOER 2010, jak również dodatkowo
17 wersji językowych Syntezy (w tym polskiej). Przemówienia wygłosili także Komisarz UE
ds. środowiska – Janez Potočnik, flamandzka minister środowiska, zasobów naturalnych
i kultury – Joke Schauvliege oraz przewodniczący Komitetu ENVI (komitet PE
ds. środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności) – Jo Leinen.
Po inauguracji odbyło się posiedzenie Komitetu ENVI, otwarte dla Krajowych Punktów
Kontaktowych, podczas którego prof. McGlade prezentowała raport SOER 2010 oraz
odpowiadała na pytania Komitetu.
Delegacja DMIŚ wzięła również udział w towarzyszącej inauguracji SOER konferencji
Sharing Environmental Information. Konferencja, zorganizowana w dniach 29.11.
– 1.12.2010 r., wspólnie przez Flamandzką Agencję Środowiska i Europejską Agencję
Środowiska, była jednym z najważniejszych wydarzeń w ramach prezydencji belgijskiej.
Konferencja, której głównym tematem był rozwój systemu informacji o środowisku,
stanowiła forum do dyskusji dla EIONET oraz EEA, EUROSTATu, JRC i innych organizacji
nad dalszymi pracami nad SOER, nowoczesnymi technologiami udostępniania informacji
oraz rozwojem Wspólnego Systemu Informacji o Środowisku w Europie SEIS w kontekście
także Dyrektywy INSPIRE, dotyczącej infrastruktury informacji przestrzennej w Europie,
oraz rozwoju GMES – Globalnego Monitoringu dla Środowiska i Bezpieczeństwa w Europie.
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