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ШТА ЈЕ SOER 2010?

"European Environment State and Outlook Report 2010" је Извештај о стању и
изгледима животне средине у Европи кога ЕЕА (European Environment 
Agency) израђује сваких 5 година, у складу са са правилником о
успостављању ЕЕА (Council Regulation (EEC) No 1210/90).
Овај извештај је намењен пре свега креаторима политике у Европи и шире
који су укључени у стварање услова и имплементацију политике заштите
животне средине у подршци побољшању стања животне средине у Европи. 
Извештај је такође намењен грађанима ради бољег разумевања и
повећања заштите животне средине са циљем побољшања стања животне
средине на европском нивоу
До сада су урађена 3 оваква извештаја, 1995, 1999 и 2005.
Извештај SOER 2010 ће бити објављен 30. новембра 2010. године.
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ШТА САДРЖИ SOER 2010?

13 тематских оцена стања кључних тематских целина животне средине
Истраживачка процена глобалних "мега трендова" од значаја за животну
средину у Европи
Оцена стања животне средине на националном нивоу за 38 европских
држава
Синтеза – интегрисана оцена стања базирана на горе наведеним оценама
као и другим активностима ЕЕА
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ШТА САДРЖИ SOER 2010?

Тематске оцене:
Схватање климатских промена
Ублажавање климатских промена
Прилагођавање на климатске промене

Биодиверзитет
Коришћење земљишта
Тло
Животна средина мора и приобаља

Потрошња и животна средина
Материјални ресурси и отпад
Водни ресурси – квантитет и токови

Квалитет вода
Загађење ваздуха
Животна средина у градовима

Тематске оцене:
Схватање климатских промена
Ублажавање климатских промена
Прилагођавање на климатске промене

Биодиверзитет
Коришћење земљишта
Тло
Животна средина мора и приобаља

Потрошња и животна средина
Материјални ресурси и отпад
Водни ресурси – квантитет и токови

Квалитет вода
Загађење ваздуха
Животна средина у градовима



SOER 2010 www.sepa.gov.rs

ШТА САДРЖИ SOER 2010?

Националне оцене кроз заједничке теме:
Профил државе
Национална и регионална прича

Ублажавање климатских промена
Коришћење земљишта
Заштита природе и биодиверзитет
Отпад
Воде
Загађење ваздуха
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ШТА САДРЖИ SOER 2010?

Оцена глобаних "мега трендова":
Социјални мега трендови
Технолошки мега трндови
Економски мега трендови
Мега трендови у области животне средине
Политички мега трендови
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ШТА САДРЖИ SOER 2010?
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СПЕЦИФИЧНОСТИ SOER-a

Извештај се неће објављивати у папиру (претходни је имао 576 страна), 
постојаће само електронски облик на сајту ЕЕА, објављиваће се само
скраћени извештаји-брошуре по одређеним темама као и Синтеза

У изради су учествовале све чланице ЕЕА (32) као и земље сараднице
(Србија + 5 земаља западног Балкана). Свака земља је имала задатак да
изради 8 прилога (Профил земље, Национална прича, Ублажавање
климатских промена, Коришћење земљишта, Заштита природе и
биодиверзитет, Отпад, Квалитет вода, Загађење ваздуха);

Прилози свих учесника у изради извештаја су слати Еврoпској Агенцији
коришћењем интернет технологије, ажурирањем на одређеној секцији сајта
ЕЕА;
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СПЕЦИФИЧНОСТИ SOER-a

Само је известан број земаља учесница (13), међу којима је и Србија, у
изради SOER 2010 своје прилоге послао Европској Агенцији и на други
начин, учешћем у SENSE (Shared European and National State of the 
Environment) пројекту који je практична примена SEIS (Shared Environment
Information System) концепта ЕЕА о дељеном информационом систему
животне средине. 
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КА SOER-у КАО СТАЛНОМ ПРОЦЕСУ

Правовремени подаци, информације и знање за правовремено доношење
одлука
Интеграција in situ и сателитског мониторинга у реалном времену као и
података из процеса истраживања, осматрања појединаца и сл.
Развој отвореног приступа свим овим подацима са циљем размене у више
праваца ради стварања услова за вођење кохерентне и ефикасне политике
као и спровођење правовремених активности на побољшању стања.
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SOER 2010

Извештај ће званично бити представљен 30. новембра у
Европском парламенту у Бриселу

Истога дана, целокупни извештај ће бити доступан на
http://www.eea.europa.eu/soer
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