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Euroopa Keskkonnaagentuur

Missioon
Euroopa Keskkonnaagentuuri eesmärk on toetada säästvat arengut
ning aidata kaasa Euroopa keskkonna märkimisväärsele ja mõõdetavale
paranemisele, pakkudes poliitikakujundajatele ja üldsusele õigeaegset,
sihipärast, asjakohast ja usaldusväärset teavet.

Liikmed

Kliendid ja sihtrühmad

Keskkonnaagentuuri kuuluvad
Euroopa Liidu liikmesriigid, ent
liikmeks saavad astuda ka muud
riigid. Praegu on agentuuril
32 liikmesriiki: 27 Euroopa Liidu
liikmesriiki, Island, Liechtenstein,
Norra, Šveits ja Türgi. Albaania,
Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia,
endine Jugoslaavia Makedoonia
Vabariik, Montenegro ja Serbia on
esitanud ühiselt liitumistaotluse
ning teinud juba mitu aastat
agentuuriga koostööd.

Keskkonnaagentuuri peamised
sidusrühmad on Euroopa Komisjon,
Euroopa Parlament, Euroopa Liidu
Nõukogu, mis muuhulgas esindab
vahetuvate eesistujariikide vajadusi
ning agentuuri liikmesriigid.

Regioonide Komitee, Euroopa
Investeerimispank, Euroopa
Rekonstruktsiooni- ja
Arengupangaga ning ELi
agentuuride ja ametitega.
Väljaspool ELi raamistikku
on olulised sihtrühmad
ärimaailma, teadusringkondade,
valitsusväliste organisatsioonide ja
kodanikuühiskonna esindajad.

Lisaks Euroopa Liidu ja
liikmesriikide poliitikakujundajate
tuumikule teeb agentuur
koostööd teiste Euroopa
Liidu institutsioonidega, nagu
Majandus- ja Sotsiaalkomitee,

Agentuur soovib arendada oma
klientide ja sihtrühmadega
vastastikust dialoogi, et
teha õigesti kindlaks nende
teabevajadused ning tagada, et
agentuuri pakutavat teavet on
võimalik mõista ja kasutada.
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KÜPROS

I

Keskkonnaagentuuri
teabekeskus
Agentuuri teabekeskus vastab
individuaalselt agentuurivälistele
teabepäringutele ja on üldsusele
avatud kõigil tööpäevadel.

Keskkonnaagentuuri
veebileht

Keskkonnaagentuuri
väljund

Keskkonnaagentuuri
väljaannete tellimine

eea.europa.eu on üks
põhjalikumaid avalikke
keskkonnateabe allikaid internetis
ning agentuuri enimkasutatav
teabekanal. Veebilehele pannakse
kõigi aruannete, ülevaadete ja
artiklite täistekstid ning neid
saab sealt alla laadida tasuta.
Sealsamas on ka aruannetega
seotud andmed ja teave.
Teabevahetuse hõlbustamiseks
ja laiema kasutajaskonnani
jõudmiseks kasutatakse üha
rohkem multimeedia sisu.

Keskkonnaagentuur edastab
hinnanguid ja teavet aruannete,
lühiülevaadete, artiklite ja
pressimaterjalidena ning onlinetoodete ja -teenuste abil. Nendes
käsitletakse keskkonnaseisundit,
olemasolevaid suundumusi ja
probleeme, majanduslikke ja
sotsiaalseid tegureid ja poliitika
mõju. Tulevikusuundumuste,
-väljavaadete ja
-probleemide kindlakstegemiseks
kasutatakse stsenaariume ja muid
tehnikaid.

Keskkonnaagentuuri trükiseid
saab tellida raamatupoodidest
ja Euroopa Liidu Ametlike
Väljaannete Talituse (http://
publications.europa.eu/
others/agents/index_en.htm)
kohalikelt müügiesindajatelt
või internetipoest (http://
bookshop.europa.eu). Pakutavate
väljaannete ülevaate leiate meie
veebilehelt „toodete/aruannete”
jaotisest.

Suuremate aruannete
kokkuvõtted, mitmesugused
artiklid ja pressiteated tõlgitakse
sageli agentuuri liikmesriikide
ametlikesse keeltesse.

Kui soovite saada teateid kodulehel
avaldatud uute aruannete kohta,
tellige RSS-uudistevoog või
registreeruge teavitussüsteemis.
Tasuta trükiste tellimiseks
kasutage agentuuri teabekeskuse
päringuvormi.

Euroopa ühine keskkonnateabesüsteem
2008. aasta veebruaris tegi Euroopa Komisjon ettepaneku luua Euroopa ühine keskkonnateabesüsteem
(SEIS) — veebipõhine süsteem, kus avaliku sektori teabeallikad jagavad keskkonnaandmeid ja -teavet.
SEIS ühendab olemasolevad andmevood ja teabe ELi keskkonnapoliitika ja õigusloome kohta ning muudab
need nii poliitikakujundajatele kui ka kodanikele kergesti kättesaadavaks. Oluline ülesanne on kujundada
SEIS kahesuunalise teabevahetuse platvormiks, mis võimaldab kasutajatel teavet üles laadida ja jagada.
Lähiaastatel teevad Euroopa Keskkonnaagentuur ning Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrk (Eionet)
SEISi rakendamiseks koostööd Euroopa Komisjoni ja teiste sidusrühmadega. SEISi rakendamine
tugineb olemasolevatele aruandlussüsteemidele ja -vahenditele (Reportnet), e-valitsuse algatusele,
Euroopa ruumiandmete infrastruktuurile (INSPIRE), üleilmsele keskkonna- ja turvaseirele (GMES) ja
maavaatlussüsteemide ülemaailmsele süsteemile (GEOSS).
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„Üldsus, poliitikakujundajad, teadusringkonnad ja poliitikud annavad keskkonnaagentuuri töösse üha
suurema panuse; kliimamuutused, bioloogilise mitmekesisuse kahanemine, vee ja õhu kvaliteet on teemad,
mis põhjustavad tuliseid arutelusid. Minu hinnangul jätkub see nii üksnes juhul, kui arutelusid juhib
tulevikku vaatav keskkonnaagentuur, kes suudab järgnevatel aastatel pakkuda innovatiivset teavet, mis on
õigeaegne, asjakohane ja usaldusväärne.”
Euroopa Keskkonnaagentuuri haldusnõukogu esimees Karsten Sach, Ph.D.

Organisatsioon

Juhtimine

Euroopa Keskkonnaagentuuri ning Euroopa keskkonnateabe- ja
-vaatlusvõrgu (Eionet) asutamismäärus võeti Euroopa Ühenduses
vastu 1990. aastal. Keskkonnaagentuur alustas tööd 1994. aastal.

Keskkonnaagentuuri haldusnõukokku
kuulub üks esindaja igast liikmesriigist,
kaks Euroopa Komisjoni esindajat
keskkonna peadirektoraadist ja
teadusuuringute peadirektoraadist ning
kaks Euroopa Parlamendi määratud
teaduseksperti. Haldusnõukogu ülesannete
hulgas on võtta vastu agentuuri
tööprogrammid ning määrata ametisse
agentuuri tegevdirektor ja teaduskomitee
liikmed. Teaduskomitee nõustab
teadusküsimustes haldusnõukogu ja
tegevdirektorit.

Agentuuri töötajad on pärit organisatsiooni 32 liikmesriigist
ja nende põhiline töökoht on peakontor Kopenhaagenis.
Töötajaskonda kuuluvad keskkonna ja säästva arengu,
teabehalduse ja -vahetuse spetsialistid. Nende töö on koguda
liikmesriikidest teavet, seda analüüsida ja tõlgendada ning
levitada sidusrühmadele ja kodanikele nii ELis kui ka mujal.
Andmekogumise, -halduse ja -analüüsi hõlbustamiseks on
agentuur loonud Euroopa teemakeskused. Teemakeskuste tööd
juhib agentuur ning see hõlmab peamisi agentuuri tööprogrammis
kindlaks määratud keskkonna- ja tegevusvaldkondi.
Teemakeskustes osalejaid võib leida kõikjalt keskkonnaagentuuri
liikmesriikidest.

Tegevdirektor esitab haldusnõukogule
aruandeid tööprogrammide rakendamise ja
agentuuri igapäevatöö kohta.
Keskkonnaagentuur koostab oma tegevuse
korraldamiseks igal aastal tööprogrammi,
mis lähtub viieaastasest strateegiast ja
mitmeaastasest tööprogrammist. Praegune
strateegia hõlmab aastaid 2009–2013.

Haldusnõukogu

Keskkonnaagentuuri juhtimine

Esimees
32 riigi esindajad
Kaks Euroopa Parlamendi nimetatud liiget
Kaks Euroopa Komisjoni esindavat liiget
Vaatleja: teaduskomitee esimees

Haldusnõukogu

Büroo

Teaduskomitee
Kuni 20 teadlast, kelle määrab haldusnõukogu ja kes esindavad
mitmeid keskkonnateemasid.
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Tegevdirektor

Teaduskomitee

Tegevusvaldkonnad
Keskkonnaagentuuri eesmärgid:
• toetada vajaliku teabega ELi ja rahvusvahelist keskkonnaseadusandlust;
• anda ülevaateid Euroopa keskkonnaseisundist ja hinnata poliitika tõhusust;
• kooskõlastada Euroopat puudutavate keskkonnaandmete ja -teabe kogumist ning parandada nende levitamist.

„Tugev, ettenägelik
poliitika nõuab paremat,
üksikasjalikumat teavet. Me
oleme sellel teel palju edasi
liikunud. Ometi me alles
hakkame keskkonnateabe
võimalusi täiel määral
rakendama. Euroopa ühise
keskkonnateabesüsteemi
(SEISi) abil üritab Euroopa
Keskkonnaagentuur edendada
tehnoloogia, eelkõige interneti,
arengut uutes keskkonnaga
seostatud suundades.”
Euroopa Keskkonnaagentuuri
tegevdirektor,
professor Jacqueline McGlade

Eionet ja teised agentuuri
partnerid
Keskkonnaagentuuri pakutav teave
on pärit väga erinevatest allikatest.
Agentuuri abistamiseks loodi riikide
keskkonnaasutuste võrgustik
— Euroopa keskkonnateabe- ja
-vaatlusvõrk (Eionet), kuhu
kuulub rohkem kui 300 asutust
üle Euroopa. Keskkonnaagentuuri
ülesanne on võrgustiku arendamine
ja selle töö koordineerimine.
Selleks teeme tihedat koostööd
riikide kontaktasutustega,
milleks on tavaliselt liikmesriikide
keskkonnaametid või
keskkonnaministeeriumid.
Kontaktasutused koordineerivad
Eioneti tegevust riigi tasandil.
Riikide kontaktasutuste peamised
ülesanded on arendada ja hoida
töös riikliku võrgustikku, määrata
kindlaks oma riigi teabeallikad,
koguda ja edastada seire ja

muude tegevuste käigus kogutud
andmeid ja teavet, aidata Euroopa
Keskkonnaagentuuril analüüsida
kogutud teavet ja edastada seda
lõppkasutajatele liikmesriikides.
Keskkonnaagentuuri teised
olulised partnerid ja teabeallikad
on Euroopa ja rahvusvahelised
organisatsioonid, nagu
Eurostat ja Euroopa Komisjoni
Teadusuuringute Ühiskeskus
(JRC), Majanduskoostöö ja
Arengu Organisatsioon (OECD),
ÜRO Keskkonnaprogramm
(UNEP), Toidu- ja
Põllumajandusorganisatsioon (FAO)
ja Maailma Terviseorganisatsioon
(WHO).
Agentuur teeb nende
organisatsioonidega tihedat
koostööd oma klientidele ja
sihtrühmadele teabe ja hinnangute
pakkumiseks.

Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrk (Eionet)
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EEA strateegia 2009–2013
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„Meie agentuuri eesmärk on pakkuda Euroopa poliitikakujundajatele ja kodanikele õigeaegset
ja asjakohast teavet ja teadmisi, et luua kindel alus keskkonnapoliitikale, aidata leida vastuseid
küsimustele igapäevase elukeskkonna kohta ning tagada, et keskkonnasõbralik mõtlemine ja
keskkonnaharidus lõimitaks otsustamisprotsessi.”

лгария Belgique/België Česká republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España
nce Ireland Ísland Italia Κύπρος Latvija Liechtenstein Lietuva Luxembourg Magyarors
lta Nederland Norge Österreich Polska Portugal Romania Slovenija Slovenská repuba Suomi/Finland Schweiz/Suisse/Svizzera Sverige Türkiye United Kingdom България
gique/België Česká republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España France Irela
and Italia Κύπρος Latvija Liechtenstein Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Nede
d Norge Österreich Polska Portugal Romania Slovenija Slovenská republika Suomi/Fin
hweiz/Suisse/Svizzera Sverige Türkiye United Kingdom България Belgique/België Čes
ublika Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España France Ireland Ísland Italia Κύπρο
vija Liechtenstein Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Nederland Norge Österre
Polska Portugal Romania Slovenija Slovenská republika Suomi/Finland Schweiz/Suiss
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mania Slovenija Slovenská republika Suomi/Finland Sverige Türkiye United Kingdom

Kontaktandmed:
Euroopa Keskkonnaagentuur
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Faks +45 33 36 71 99
Tel +45 33 36 71 00
Veebileht: eea.europa.eu
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