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Misija ir tikslai
Europos aplinkos agentūra (EAA) siekia stiprinti darnų vystymąsi ir padėti reikšmingai ir juntamai
gerinti Europos aplinką, laiku teikdama tikslinę, aktualią bei patikimą informaciją politikos veikėjams ir
visuomenei.
Mūsų pagrindiniai tikslai – būti svarbiausiu žinių apie aplinką šaltiniu Europos lygmeniu, atlikti
lyderio vaidmenį padedant ilgainiui pereiti prie tvarios visuomenės ir pirmauti dalijantis su aplinka
susijusiomis žiniomis bei stiprinant gebėjimus.

Nariai

metu bendradarbiauja su EAA. EAA
taip pat bendradarbiauja su Kosovu*,
o Grenlandija įvairiuose procesuose
dalyvauja stebėtojos teisėmis.

EAA narės yra ES valstybės narės,
tačiau jomis gali būti ir kitos
šalys, kurioms – kaip ir Europos
bendrijai bei valstybėms narėms
– rūpi Agentūros tikslai. Šiuo metu
Agentūrai priklauso 33 šalys narės:
28 ES valstybės narės, taip pat
Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija,
Šveicarija ir Turkija. Albanija, Bosnija
ir Hercegovina, buvusioji Jugoslavijos
Respublika Makedonija, Juodkalnija
ir Serbija – visos šios šalys kartu
kreipėsi dėl narystės ir jau kelerius

Be šios pagrindinės politiką Europos ir
nacionaliniu lygmenimis formuojančių
subjektų grupės, EAA dirba ir su
kitomis ES institucijomis. Mes
taip pat bendradarbiaujame su
platesnių interesų tam tikroje
politikos srityje turinčiomis
grupėmis, pvz., nevyriausybinėmis
organizacijomis (NVO), mokslo ir
akademinėmis bendruomenėmis,
verslo organizacijomis, konsultavimo
bendrovėmis ir ekspertų grupėmis.

Užsakovai ir tikslinės grupės
Pagrindinės EAA partnerės yra
Europos Komisija, Europos
Parlamentas ir Europos Sąjungos
Taryba (visų pirma atsižvelgiama į
besikeičiančių ES pirmininkaujančių
valstybių poreikius), taip pat EAA šalys
narės.

EAA siekia užmegzti abipusį dialogą
su savo užsakovais ir tikslinėmis
grupėmis, kad galėtų tinkamai
nustatyti jų informacijos poreikius
ir užtikrinti, kad jie supranta EAA
teikiamą informaciją ir ja naudojasi.
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Visuomenė taip pat vertinama kaip
svarbi EAA auditorijos dalis. Tai atitinka
esamus ES teisės aktus dėl galimybės
gauti su aplinka susijusią informaciją
ir EAA pastangas padėti įgyvendinti
aplinkos politiką bei siekti geresnio
aplinkosaugos ir klimato kaitos
problemų supratimo. Politika grindžiama
platesne socialine diskusija, o aplinkos
politikos pripažinimas priklauso nuo
plataus visuomenės pritarimo.
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* Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST
rezoliuciją 1244 (1999) bei Tarptautinio Teisingumo Teismo
nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.
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EAA veiklos rezultatai
EAA teikia vertinimus ir informaciją ataskaitose,
glaustose santraukose ir straipsniuose, spaudai skirtoje
medžiagoje, taip pat pasitelkdama įvairius interneto
produktus ir paslaugas. Rengiamuose leidiniuose
aptariama aplinkos būklė, nūdienos tendencijos ir
sunkumai, ekonominiai ir socialiniai veiksniai, politikos
veiksmingumas ir būsimų tendencijų, perspektyvų

bei problemų nustatymas pagal scenarijų kūrimo ir kitus
metodus.
Kai kurios platesnei auditorijai skirtos ataskaitos,
svarbiausių ataskaitų santraukos ir įvairūs straipsniai bei
pranešimai spaudai verčiami į oficialias EAA šalių narių
kalbas.

Internetas

Tinklų kūrimas

EAA produktų užsakymas

eea.europa.eu – tai viena išsamiausių
viešųjų su aplinka susijusios
informacijos interneto tarnybų ir
intensyviausias EAA informacijos
kanalas. EAA stengiasi pereiti nuo
popierinės prie internetinės leidybos,
kad galėtų prisitaikyti prie to, kam
pirmenybę teikia vis daugiau vartotojų,
taip pat sutrumpinti terminus,
padidinti išlaidų veiksmingumą ir
sumažinti savo poveikį aplinkai.

Siekiant įgyvendinant EAA tikslus itin
svarbios organizacijos darbuotojų
pastangos tiesiogiai pateikti EAA
nustatytus faktus ir atliktų tyrimų
rezultatus, taip pat nuolatinis
bendradarbiavimas su Eionet ir
kitomis svarbiomis partnerėmis,
bendravimas su kontaktiniais
asmenimis, dalyvavimas ekspertų
posėdžiuose, pasisakymas
seminaruose ir konferencijose ir
kt. Nepaisant mūsų rengiamos
spausdintinės medžiagos ir nuolat
augančios bendravimo internetu
apimties, tiesioginis informacijos
teikėjų ir vartotojų bendravimas ir
toliau išlieka pats vertingiausias.

Norėdami nuolat gauti mūsų
informacinį biuletenį, taip pat
elektronines ar spausdintines
ataskaitas ir kitą nemokamą
medžiagą, galite užsisakyti mūsų
prenumeratos paslaugą.

organizacijos būstinėje Kopenhagoje.
Tai ekspertai aplinkos ir darnaus
vystymosi klausimais, taip pat
informacijos valdymo ir ryšių
specialistai. Dirbdami drauge jie
renka, analizuoja ir aiškina šalių narių
pateikiamą informaciją ir platina
ją suinteresuotosioms šalims bei
piliečiams ES ir už jos ribų.

Kad duomenis būtų lengviau rinkti,
valdyti ir analizuoti, EAA įkūrė šešis
Europos teminius centrus (ETC),
kurie apima pagrindines EAA darbo
programos aplinkos ir kasdienės veiklos
sritis, ir jiems vadovauja. Teminiai
centrai – tai tinklai, kuriuos sudaro
maždaug 90 specializuotų institucijų,
veikiančių įvairiose EAA šalyse narėse.

Pilni visų ataskaitų, santraukų ir
straipsnių tekstai pateikiami interneto
svetainėje kartu su sąveikiaisiais
grafikais ir žemėlapių prietaikomis
bei duomenų rinkiniais ir bendrąja
informacija, kuri pateikiama kartu
su ataskaitomis. Siekiant palengvinti
informacijos perdavimą ir pasiekti
platesnę auditoriją, aktyviai
naudojama socialinė žiniasklaida ir
daugialypės terpės turinys.

Taip pat galite sekti mūsų veiklą
„Facebook“ ir „Twitter“ paskyrose
arba užsiprenumeruoti EAA sklaidos
kanalus.
Popierinius spausdintinius
EAA leidinius galima užsisakyti
(daugumą iš jų – nemokamai)
internetiniame ES leidinių biuro
„Bookshop“ puslapyje
(http://bookshop.europa.eu).
Pereinant nuo popierinės prie
internetinės leidybos, kai kurių
kategorijų produktus galima įsigyti
tik elektronine forma. Naujausią
esamų leidinių apžvalgą rasite mūsų
svetainės skiltyje „Ataskaitos“.

Internetiniame EAA forume
individualiai atsakome į išorines
informacijos užklausas. Asmenys
taip pat gali pateikti savo užklausas
telefonu arba atvykę asmeniškai.

Organizacija
Europos bendrija 1990 m. priėmė
reglamentą, kuriuo įkūrė EAA ir
Europos aplinkos informacijos ir
stebėjimo tinklą (Eionet), o EAA
visu pajėgumu pradėjo dirbti
1994 m.
Iš 33 šalių narių atvykę EAA
darbuotojai daugiausia dirba
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EAA nori prisidėti prie Europos užmojų iki 2050 m. pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijas ir
efektyviai išteklius naudojančios bei atsparias ekosistemas puoselėjančios visuomenės. Ilgalaikės aplinkosaugos
problemos tarpusavyje yra susijusios; jų priežastis – socialinės-ekonominės sistemos, dėl kurių formuojasi
šiuolaikinės visuomenės poreikiai, pvz., tam tikri maisto, energijos ir transporto poreikiai. Jei nuspręsime tvirtai
siekti 2050 m. tikslo, privalėsime iš esmės pakeisti tokias pagrindines visuomenines sistemas.
Dr. Hans Bruyninckx
Vykdomasis direktorius

Valdymas

EAA planuoja savo veiklą metinėse darbo programose,
kurias apjungia penkerių metų daugiametė darbo
programa (DDP). Dabartinė DDP apima 2014–2018 m.
laikotarpį ir yra suskirstyta į keturias pagrindines sritis:

EEA valdybą sudaro po vieną atstovą iš 33 šalių narių,
du Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato ir
Mokslinių tyrimų generalinio direktorato atstovai ir du
Europos Parlamento paskirti mokslo srities specialistai.
Vykdydama savo pareigas, valdyba tvirtina EAA darbo
programas ir skiria vykdomąjį direktorių bei Mokslo
komiteto narius.

• aplinkos politikos įgyvendinimui būtinos informacijos
teikimas, t. y. grįžtamosios informacijos teikimas ir
indėlis rengiant ES politikos programas, nustatant
tikslus ir siekius, teikiant nuolatines pažangos
ataskaitas svarbiausiomis aplinkos temomis;
• sisteminių sunkumų vertinimas, makro lygmens,
tarpsektorinius ir ilgalaikius aspektus apimančių
vertinimų teikimas, taip remiant ES 7-ojoje Aplinkos
veiksmų programoje išdėstytą ilgalaikę viziją;
• dalyvavimas kuriant žinias, dalijimasis žiniomis ir
jų naudojimas, t. y. asmenų tinklų ir informacijos
sistemų, kurios yra mūsų ataskaitų teikimo sistemos
pagrindas ir būtinoji sąlyga, kūrimas ir palaikymas;
• EAA valdymas, kurio tikslas– laikytis visų agentūrai
taikomų taisyklių ir teisės aktų, kartu nuolat didinant
organizacijos efektyvumą ir veiksmingumą.

EAA Mokslo komitetą sudaro iki 20 mokslininkų, kurių
veikla susijusi su įvairiais aplinkosaugos klausimais.
Komitetas yra valdybos ir vykdomojo direktoriaus
patariamoji institucija mokslo klausimais. Valdybos
veikloje Mokslo komiteto pirmininkas dalyvauja
stebėtojo teisėmis.
Vykdomasis direktorius atskaitingas valdybai darbo
programų įgyvendinimo ir kasdienės EAA veiklos
klausimais.

Valdyba
Biuras

Vykdomasis
direktorius
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Mokslo
komitetas

Valdybos priimtoje daugiametėje darbo programoje nurodyta, jog EAA tikslas – toliau pirmauti
teikiant pagrindinę informaciją, būtiną siekiant veiksmingiau įgyvendinti aplinkos politiką.
EAA taip pat norėtų dalyvauti kuriant naujas įžvalgas ir žinias, kurios bus būtinos siekiant
suprasti ir paremti svarbesnius perėjimo prie ilgalaikio mūsų visuomenės tvarumo procesus.
Elisabeth Freytag-Rigler
Pirmininkė — EAA valdyba

Eionet ir kiti EAA partneriai
EAA teikiama informacija gaunama
iš labai įvairių šaltinių. Dirbti su
EAA sukurtas nacionalinių aplinkos
institucijų tinklas, Europos aplinkos
informacijos ir stebėjimo tinklas
(Eionet), kuris aprėpia daugiau kaip
300 institucijų visoje Europoje.
EAA atsako už šio tinklo plėtrą ir jo
veiklos koordinavimą. Šiuo tikslu
glaudžiai bendradarbiaujame su
pagrindiniais nacionaliniais centrais
(kaip nurodyta diagramoje toliau)
– paprastai tai yra šalių narių
nacionalinės aplinkos agentūros
arba aplinkos ministerijos. Jos atsako
už Eionet veiklos koordinavimą
nacionaliniu lygmeniu.

Tarp kitų tikslų pagrindinių
nacionalinių centrų uždavinys yra
plėtoti ir palaikyti nacionalinį tinklą,
nustatyti nacionalinius informacijos
šaltinius, kaupti ir nukreipti vykdant
stebėseną ir kitą veiklą surinktus
duomenis bei informaciją, padėti
EAA analizuoti surinktą informaciją
ir talkinti perduodant EAA
informaciją galutiniams vartotojams
šalyse narėse.
Kiti svarbūs EAA partneriai ir
informacijos šaltiniai yra Europos
ir tarptautinės organizacijos,
kaip antai Statistikos agentūra
(Eurostatas) ir Europos Komisijos
Jungtinis tyrimų centras ( JTC),
Ekonominio bendradarbiavimo

ir plėtros organizacija (EBPO),
Jungtinių Tautų aplinkos programa
(UNEP), Maisto ir žemės ūkio
organizacija (FAO) ir Pasaulio
sveikatos organizacija (PSO).
EAA glaudžiai bendradarbiauja su
šiomis organizacijomis, rengdama
informaciją ir vertinimus savo
užsakovams ir tikslinėms grupėms.
EAA taip pat dalyvauja neoficialaus
Europos aplinkos apsaugos
agentūrų tinklo veikloje ir vykdo
jo sekretoriato funkcijas.

Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklas (Eionet)
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ES, nacionaliniu ir pasaulio lygmenimis EAA vykdo savo veiklą sudėtingoje, daugiapakopėje ir nuo
įvairių subjektų priklausomoje aplinkoje. Toje aplinkoje taip pat yra mokslinių tyrimų institutų,
verslo įmonių ir NVO. Specifinis EAA vaidmuo – padėti formuoti politiką ES lygmeniu ir stiprinti
šalių narių gebėjimus, naudojant Eionet kaip ypatingą partnerį abipusiams patikimos kokybės
su aplinka susijusių duomenų ir informacijos srautams kurti.
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