Darbības jomas
Eiropas Vides aģentūras mērķis ir:
• īstenot informācijas prasības, ko paredz ES un starptautiskie tiesību akti vides jomā;
• veikt novērtējumus par vidi Eiropā un vērtēt politikas efektivitāti;
• uzlabot Eiropas vides datu un informācijas koordinēšanu un izplatīšanu.

“Drošai un tālredzīgai politikai
ir nepieciešama labāka un
detalizētāka informācija. Mums
ir daudz darāmā šajā ziņā. Bet
mēs vēl tikai sākam apzināties
vides informācijas potenciāla
lielumu. Eiropas Vides aģentūra
tiecas attīstīt tehnoloģijas,
jo īpaši internetu, jaunos
virzienos attiecībā uz veidu,
kā tās mijiedarbojas ar vidi,
izmantojot Eiropas Kopīgo vides
informācijas sistēmu (SEIS).”
Eiropas Vides aģentūras
izpilddirektore profesore
Jacqueline McGlade

Eionet un citi EVA
partneri

Eiropas Vides aģentūrai analizēt
iegūto informāciju un palīdzēt
tiešajiem lietotājiem dalībvalstīs
saņemt Aģentūras informāciju.

Eiropas Vides aģentūras sniegtā
informācija nāk no dažādiem
avotiem. Sadarbībai ar šo aģentūru
ir izveidots valstu vides iestāžu
tīkls — Eiropas Vides informācijas
un novērojumu tīkls (Eionet), kurā
ietilpst vairāk nekā 300 iestādes
visā Eiropā. Eiropas Vides aģentūra
ir atbildīga par šā tīkla attīstību
un tā darba koordināciju. Lai to
paveiktu, cieši sadarbojamies ar
valstu centriem — parasti tās ir
valstu vides aģentūras vai vides
ministrijas dalībvalstīs. Valstu
centri ir atbildīgi par Eionet darba
koordinēšanu valsts līmenī.

Citi svarīgi Eiropas Vides aģentūras
partneri un informācijas avoti
ir Eiropas un starptautiskās
organizācijas, piemēram, Eiropas
Komisijas Statistikas birojs
(Eurostat) un Apvienotais pētījumu
centrs (JRC), Ekonomiskās
sadarbības un attīstības
organizācija (OECD), Apvienoto
Nāciju Organizācijas Vides
programma (UNEP), Pārtikas un
lauksaimniecības organizācija
(FAO) un Pasaules Veselības
organizācija (PVO).

Valstu centru galvenie uzdevumi
ir izveidot un uzturēt valsts
tīklu, noteikt valsts informācijas
avotus, vākt un pārsūtīt datus un
informāciju, kas iegūta monitoringa
un citu darbību rezultātā, palīdzēt

Eiropas Vides aģentūra cieši
sadarbojas ar šīm organizācijām,
lai gatavotu informāciju un
novērtējumus klientiem un mērķa
grupām.
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“Mūsu mērķis Eiropas Vides aģentūrā ir nodrošināt Eiropas lēmumu pieņēmējiem un pilsoņiem
piekļuvi savlaicīgai un objektīvai informācijai un zināšanām, lai radītu stabilu pamatu vides politikām,
palīdzētu atbildēt uz jautājumiem par vidi ikdienas dzīvē un nodrošinātu, ka videi draudzīga
domāšana un izglītība tiek plaši izmantota lēmumu pieņemšanā.”
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Kontaktinformācija:
Eiropas Vides aģentūra
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dānija
Fakss: +45 33 36 71 99
Tālr.: +45 33 36 71 00
Tīmekļa vietne: eea.europa.eu

Eiropas Vides aģentūra
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Pamatuzdevums
EVA mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību un palīdzēt sasniegt
ievērojamus un novērtējamus Eiropas vides uzlabojumus, savlaicīgi
sniedzot mērķtiecīgu, būtisku un uzticamu informāciju politikas
veidotājiem un sabiedrībai.

Dalība

Klienti un mērķa grupas

EVA dalībnieces ir Eiropas
Savienības dalībvalstis; tā ir
atvērta arī valstīm, kuras nav
ES dalībvalstis. Pašlaik tās ir
32 dalībvalstis: 27 ES dalībvalstis
un Islande, Lihtenšteina, Norvēģija,
Šveice un Turcija. Albānija,
Bosnija un Hercegovina, Horvātija,
Bijusī Dienvidslāvijas Republika
Maķedonija, Melnkalne un Serbija
ir kopīgi pieteikušās dalībai EVA
un jau vairākus gadus ar to
sadarbojas.

EVA galvenie sadarbības partneri
ir Eiropas Komisija, Eiropas
Parlaments, Eiropas Savienības
Padome — vēršot īpašu uzmanību
mainīgo ES prezidentvalstu
vajadzībām — un EVA dalībvalstis.

Ekonomikas un sociālo lietu
komiteju, Reģionu komiteju,
Eiropas Investīciju banku, Eiropas
Rekonstrukcijas un attīstības
banku un pārējām ES aģentūrām.
Ārpus Eiropas Savienības
struktūrām svarīgas mērķa grupas
ir arī uzņēmumi, akadēmiskās un
nevalstiskās organizācijas, kā arī
citas pilsoniskās sabiedrības daļas.

Papildus šai pamata grupai, ko
veido Eiropas un valstu politikas
veidotāji, EVA sadarbojas ar
dažādām ES iestādēm, tostarp

EVA mērķis ir veicināt divpusēju
dialogu ar klientiem un mērķa
grupām, lai pareizi noteiktu
to informācijas vajadzības un
nodrošinātu, ka tie var izprast un
izmantot EVA sniegto informāciju.
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EVA Informācijas centrs
EVA Informācijas centrs sniedz
individuālas atbildes uz ārējiem
informācijas pieprasījumiem, un
tas ir pieejams plašai sabiedrībai
katru darba dienu.

EVA tīmekļa vietne

EVA darba rezultāti

EVA izdevumu pasūtīšana

eea.europa.eu ir viens no
visaptverošākajiem sabiedrībai
sniegtajiem vides informācijas
pakalpojumiem tīmeklī, un tā ir
EVA noslogotākais informācijas
kanāls. Visu ziņojumu,
kopsavilkumu un rakstu pilni teksti
tiek ievietoti šajā tīmekļa vietnē,
un ikviens var tos lejupielādēt
bez maksas. Ir pieejami arī dati
un informācija, kas izmantoti šo
ziņojumu sagatavošanā . Arvien
biežāk multivides saturu izmanto
saziņas atvieglošanai un plašākas
auditorijas uzrunāšanai.

EVA sagatavo novērtējumus un
sniedz informāciju, kas apkopota
ziņojumos, īsos pārskatos un
rakstos, kā arī preses materiālos,
tiešsaistes izdevumos un
pakalpojumos. Šajos materiālos
analizē vides stāvokli, pašreizējās
tendences un slodzes, ekonomikas
un sociālos virzošos spēkus,
politikas efektivitāti, kā arī nosaka
nākotnes attīstības tendences,
izredzes un problēmas, izmantojot
scenāriju tipa pētījumus un citas
metodes.

EVA tirdzniecībai paredzētās
publikācijas iespiestā veidā ir
iespējams pasūtīt grāmatnīcās,
kā arī ar ES Publikāciju biroja
valstu tirdzniecības pārstāvju
starpniecību (http://publications.
europa.eu/others/agents/index_
en.htm) vai biroja tiešsaistes
grāmatnīcā (http://bookshop.
europa.eu). Atjaunināts pārskats
par pieejamajām publikācijām ir
atrodams mūsu tīmekļa vietnes
“izdevumu/publikāciju” iedaļā.

Svarīgāko ziņojumu kopsavilkumi,
kā arī dažādi raksti un paziņojumi
presei bieži tiek tulkoti EVA
dalībvalstu oficiālajās valodās.

Ja vēlaties saņemt e-pasta
informāciju par jaunu ziņojumu
ievietošanu mūsu tīmekļa
vietnē, abonējiet EVA RSS vai
informēšanas pakalpojumu.
Lai saņemtu bezmaksas
materiālus iespiestā veidā,
aizpildiet pieprasījuma veidlapu,
kas adresēta EVA Informācijas
centram.

Eiropas Kopīgā vides informācijas sistēma
2008. gada februārī Eiropas Komisija piedāvāja izveidot Eiropas Kopīgu vides informācijas sistēmu (SEIS)
— tīmeklī balstītu sistēmu, kurā publiskie informācijas sniedzēji dalās ar vides datiem un informāciju.
SEIS apkopos esošo datu plūsmu un informāciju par ES vides politiku un tiesību aktiem, veidojot to
viegli pieejamu gan politikas veidotājiem, gan iedzīvotājiem. Svarīgākais uzdevums būs izveidot SEIS kā
divvirzienu saziņas platformu, kas ļauj lietotājiem augšupielādēt informāciju un apmainīties ar to.
Tuvāko gadu laikā EVA un Eionet sadarbosies ar Eiropas Komisiju un citām iesaistītajām pusēm, lai ieviestu
SEIS. Mēs to paveiksim, attīstot esošās ziņošanas sistēmas un rīkus (Reportnet), iniciatīvas, kas attiecas uz
e-pārvaldību, Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropā (INSPIRE), Globālo vides un drošības monitoringu
(GMES) un Zemes novērošanas sistēmu globālo sistēmu (GEOSS).
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“Sabiedrība, politikas veidotāji, zinātnieki un politiķi — visi sniedz palīdzību Eiropas Vides aģentūras darbā,
un šī tendence arvien vēršas plašumā; klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, ūdens
un gaisa kvalitāte — tie visi ir jautājumi, kas raisa karstas debates. Man ir prieks, ka tas tā turpināsies, jo
šā procesa sirdī ir Eiropas Vides aģentūra, kas raugās uz priekšu un nākamo piecu gadu laikā sniegs jaunu
informāciju — savlaicīgu, objektīvu un drošu.”
Eiropas Vides aģentūras Valdes priekšsēdētājs Dr. Karsten Sach.

Organizācija

Pārvalde

Eiropas Kopiena 1990. gadā pieņēma regulu, ar ko izveido Eiropas
Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu
(Eionet), un 1994. gadā šī aģentūra sāka nopietnu darbu.

Eiropas Vides aģentūras valdē ir pa
vienam pārstāvim no katras dalībvalsts,
divi pārstāvji no Eiropas Komisijas
Vides ģenerāldirektorāta un Pētniecības
ģenerāldirektorāta, kā arī divi zinātniskie
eksperti, kurus norīkojis Eiropas
Parlaments. Valdes uzdevumos ietilpst
Eiropas Vides aģentūras darba programmu
apstiprināšana, izpilddirektora iecelšana un
Zinātniskās komitejas locekļu norīkošana.
Šī komiteja ir konsultatīva iestāde
zinātniskos jautājumos, kas palīdz Valdei
un izpilddirektoram.

Sapulcināti no šīs organizācijas 32 dalībvalstīm, aģentūras
darbinieki galvenokārt strādā tās galvenajā mītnē Kopenhāgenā.
Darbinieku vidū ir speciālisti vides un ilgtspējīgas attīstības
jautājumos, informācijas pārvaldībā un komunikācijā. Kopīgiem
spēkiem viņi strādā, lai apkopotu, analizētu un izskaidrotu
informāciju, kas saņemta no dalībvalstīm, un lai izplatītu to
ieinteresētajām personām un pilsoņiem gan ES sistēmā, gan
ārpus tās.
Lai sekmētu datu vākšanu, pārvaldību un analīzi, Eiropas Vides
aģentūra ir izveidojusi un vada Eiropas tematiskos centrus (ETC),
kas darbojas Aģentūras darba programmas galvenajās vides
un darbības jomās. Šie tematiskie centri ir izvietoti dažādās
Aģentūras dalībvalstīs.

Izpilddirektors atbild Valdei par darba
programmu īstenošanu un Aģentūras
ikdienas darba vadīšanu.
Eiropas Vides aģentūra organizē tās darbu
saskaņā ar ikgadējām darba programmām,
kuras atbilst piecu gadu stratēģijai un
daudzgadējai programmai. Pašreizējā
stratēģija attiecas uz laikposmu no 2009.
līdz 2013. gadam.

Valde
Priekšsēdētājs
32 valstu pārstāvji
Divi valdes locekļi, ko norīkojis Eiropas Parlaments
Divi valdes locekļi, kas pārstāv Eiropas Komisiju
Novērotājs: Zinātniskās komitejas priekšsēdētājs

Eiropas Vides aģentūras
pārvalde
Valde

Birojs

Zinātniskā komiteja
Komitejā ir vairāk nekā 20 zinātnieki, kurus izvēlējusies Valde
un kuri darbojas dažādās vides jomās.
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