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Euroopa Keskkonnaagentuur

Missioon
Euroopa Keskkonnaagentuur (EKA)
on Euroopa Liidu asutus, mis pakub
usaldusväärset ja sõltumatut keskkonnaalast
informatsiooni. Oleme teabeallikaks
keskkonnapoliitika kujundajatele,
otsustajatele, rakendajatele ja hindajatele,
ning samuti ka üldsusele.

Liikmed

Kliendid

Agentuuri liikmeks saavad astuda ka riigid,
kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid.
Praegu on meiega ühinenud 31 liikmesriiki:
kõik 25 EL liikmesriiki, Bulgaaria, Island,
Liechtenstein, Norra, Rumeenia ja Türgi.

Peamisteks klientideks on Euroopa Komisjon,
Euroopa Parlament, nõukogu — eriti
muutuvate eesistujariikide kaudu — ja
liikmesriigid.

Järgmisena on kavas liituda Šveitsil.
Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina,
Horvaatia Vabariik, Makedoonia Vabariik ja
Serbia ja Montenegro on samuti esitanud
liitumistaotluse.

Lisaks nendele Euroopa kesksetele
poliitikakujundajatele pakume oma teenuseid
ka teistele Euroopa Liidu institutsioonidele
nagu majandus- ja sotsiaalkomitee,
regioonide komitee ja Euroopa
Investeerimispank. Väljaspool Euroopa Liidu
süsteemi on meie informatsiooni olulisteks
kasutajateks ärimaailma, akadeemiliste
ringkondade, valitsusväliste organisatsioonide
ja üldsuse esindajad.
Suhetes klientidega püüdleme
kahesuunalisele infovahetusele, mis
võimaldaks täpselt määratleda klientide
teabevajadusi ning veenduda, et meie poolt
pakutav informatsioon on mõistetav ja leiab
kasutust.
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EKA koduleht
Meie kodulehekülg www.eea.eu.int on
üks põhjalikumaid avalikke keskkonnainfo
allikaid Internetis ning meie enimkasutatav
infokanal enam kui 100 000 kasutuskorraga
töömahukaimail kuudel.

Veebilehel on toodud kõikide aruannete,
kokkuvõtete ja ülevaadete täielikud
tekstid ning neid saab alla laadida tasuta.
Kättesaadavad on ka aruandeid toetavad
andmed ja teave.

Euroopa Keskkonnaagentuuri
väljundid

Euroopa Keskkonnaagentuuri
väljaannete tellimine

Meie eesmärgiks on aidata Euroopa Liidul
ja selle liikmesriikidel teha põhjendatud
otsuseid keskkonnaseisundi parandamiseks,
keskkonnaaspektide arvestamiseks
majanduspoliitikas ning säästvama arengu
saavutamiseks.

Euroopa Keskkonnaagentuuri väljaandeid
saab tellida raamatupoodidest ja EL Ametlike
Väljaannete Talituse müügiesindajatelt
riikides (http://publications.eu.int). Ülevaate
kättesaadavate väljaannete kohta saate meie
veebilehelt.

Selleks pakume ulatuslikku teavet ja
erinevaid hinnanguid. Need puudutavad
keskkonna seisundit ja suundumusi, erinevaid
keskkonnale mõjuvaid surveid ning neid
põhjustavaid majanduslikke ja sotsiaalseid
aspekte. Tutvustame ka tegevuspoliitikaid
ning nende tõhusust. Püüame tuvastada
võimalikke tulevikutrende, väljavaateid ja
probleeme, kasutades selleks erinevaid
stsenaariume ja meetodeid.

E-teate saamiseks uute aruannete
laadimise kohta meie veebilehele võite
end registreerida meie teavitussüsteemis.
Kui soovite saada tasuta materjalide
isiklikku eksemplari, siis kasutage palun
meie tellimisteenust, mille leiate samuti
veebilehelt. Päringute saatmiseks agentuuri
infokeskusele leiate veebilehelt vastava
vormi.

Igal aastal avaldame mitmeid aruandeid
ning järjest enam ka lühiülevaateid
konkreetsetes küsimustes. Olulised aruanded
ja nende ülevaated tõlgitakse tavaliselt EKA
liikmesriikide ametlikesse keeltesse.

Euroopa Keskkonnaagentuuri
infokeskus
Infokeskus vastutab agentuurivälistele
päringutele vastamise eest. Ühes kuus laekub
ligikaudu 500 päringut.
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Eionet ja muud partnerid
Euroopa Keskkonnaagentuuri poolt pakutav
informatsioon on pärit väga erinevatest
allikatest.
Üheks peamiseks teabeallikaks on
keskkonnainformatsiooni ja -seire võrgustik
Eionet. Euroopa Keskkonnaagentuur vastutab
võrgustiku arendamise ja selle tegevuse
koordineerimise eest. Selleks teeme tihedat
koostööd riikide kontaktasutustega, milleks
on tavaliselt keskkonnaagentuurid või
keskkonnaministeeriumid liikmesriikides.
Riikide kontaktasutused koordineerivad
paljusid asutusi (kokku ligikaudu 300)
hõlmavaid riikide võrgustikke.
Kohalike kontaktasutuste peamisteks
ülesanneteks on aidata tuvastada
infovajadusi, koguda ja edastada Euroopa
Keskkonnaagentuurile andmeid ja
informatsiooni, mis on saadud seire- ja
muust tegevusest liikmesriikides, toetada
agentuuri andmete analüüsimisel ja
kasutamisel, ning aidata edastada agentuuri
poolt esitatav informatsioon lõppkasutajatele
liikmesriikides.

Andmete kogumise, haldamise ja
analüüsimise toetamiseks oleme loonud
viis Euroopa teemakeskust, kellega teeme
tihedat koostööd ning kes katavad järgmisi
valdkondi: vesi, õhk ja kliimamuutused,
bioloogiline mitmekesisus, ressursside haldus
ja jäätmekäitlus, ning maismaakeskkond.
Muudeks olulisteks infoallikateks on Euroopa
ja rahvusvahelised organisatsioonid,
nagu statistikaamet Eurostat ja Euroopa
Komisjoni Ühendatud Uurimiskeskus (JRC),
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
(OECD), ÜRO Keskkonnaprogramm (UNEP)
ja Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon
(FAO) ning Maailma Tervishoiuorganisatsioon
(WHO).
Lisaks nendelt organisatsioonidelt saadud
teabe kasutamisele teeme nende ja ka
teiste organisatsioonidega koostööd teabe
pakkumiseks klientidele ja laiale kasutajate
hulgale.
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Ajalugu

Euroopa Keskkonnaagentuuri haldusnõukogu
koosneb kõigi liikmesriikide esindajatest,
kahest Euroopa Komisjoni esindajast ja
kahest Euroopa Parlamendi poolt nimetatud
teadlasest. Haldusnõukogu ülesannete hulgas
on võtta vastu mitmeaastane tööprogramm,
aasta tööprogramm ja aastaaruanded,
nimetada ametisse tegevdirektor ja
määrata teaduskomitee liikmed. Kehtivaks
mitmeaastaseks tööprogrammiks on praegu
Euroopa Keskkonnaagentuuri strateegia
aastateks 2004–2008.

Määrus, millega asutati Euroopa
Keskkonnaagentuur, võeti Euroopa Liidus
vastu 1990. aastal. See jõustus 1993.
aasta lõpul, kohe peale otsust, millega
määrati agentuuri asukohaks Kopenhaagen.
Agentuur alustas tööd 1994. aastal.
Nimetatud määrusega moodustati ka
keskkonnainformatsiooni ja -seire võrgustik
Eionet.

Tegevdirektoril on aruandekohustus
haldusnõukogu ees seoses tööprogrammide
elluviimise ja agentuuri igapäevase
juhtimisega.

Euroopa Keskkonnaagentuuri
juhtimine

Haldusnõukogu

Teaduskomitee nõustab haldusnõukogu ja
tegevdirektorit.

büroo

Tegevdirektor

Teaduskomitee

Haldusnõukogu
Esimees
31 riigi esindajad
Kaks Euroopa Parlamendi poolt nimetatud
liiget
Kaks Euroopa Komisjoni esindavat liiget
Vaatleja: teaduskomitee esimees

Teaduskomitee
Kuni 20 teadlast, kelle nimetab
haldusnõukogu
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Euroopa Keskkonnaagentuur
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Tel. +45 33 36 71 00
Faks +45 33 36 71 99
Kodulehekülg: www.eea.eu.int
Päringud: www.eea.eu.int/enquiries
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